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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Реформування земельних відносин 

шляхом законодавчого закріплення різних форм власності на землю 

(індивідуальної (трудової), приватної, колективної, державної, комунальної, 

власності Українського народу) поступово утверджує у суспільній свідомості 

і правосвідомості погляди щодо допустимості і можливості використання 

землі і земельних ділянок не лише на праві власності чи праві постійного 

користування або оренди, а й на інших правових титулах з метою 

забезпечення прогресивного економічного і соціального розвитку на основі 

узгодженого балансу приватних, громадських, державних, всенародних 

суспільних потреб та охоронюваних законом інтересів  щодо використання і 

охорони землі як об’єкта права власності Українського народу і основного 

національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави.  

У демократичній, правовій, соціальній державі право власності та інші 

речові права на землю є тими соціальними цінностями, які органічно 

поєднуються з правом на життя особи, з її свободами і тому потребують 

об’єктивного вираження у законодавстві і правової регламентації та 

юридичного захисту їхнього здійснення. В соціальному вимірі права на 

землю необхідно розглядати також і як історичне суспільне і державно-

правове явище, в еволюції якого після проголошення незалежності України 

можна виокремити кілька етапів, кожний з яких характеризується своїми 

особливостями: від законодавчої заборони речових прав на землю до 

закріплення їх як системи прав, серед яких вирізняються права на чужі 

земельні ділянки. 

Кардинальні зміни у галузі регулювання відносин з приводу землі, на 

підґрунті закріпленого у ст. 14 Конституції України права власності на 

землю, зумовили створення системи речових прав на земельні ділянки, серед 

яких одним з найбільш близьких за змістом до права власності на земельну 

ділянку є право користування чужою земельною ділянкою. 
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У підсумку можна констатувати, що з часів здобуття Україною 

незалежності виразно сформувалася потреба та створилися нові умови для 

відродження на оновленому методологічному підґрунті інституту речових 

прав на чуже майно. Так, у ЗК України, що набрав чинності з 1 січня 2002 

року, було закріплене право земельного сервітуту. Це було надзвичайно 

важливим кроком, оскільки для розвитку ринку землі та нерухомості було 

необхідно виникнення нових правових форм забезпечення потреб осіб у 

користуванні земельними ресурсами, об’єктами нерухомості, ефективне та 

раціональне здійснення прав власника (користувача). Згодом Цивільний 

кодекс України (далі – ЦК України), який набрав чинності з 1 січня 2004 

року, також включив низку положень щодо земельних сервітутів, у тому 

числі й ті, що не були передбачені ЗК України, що зумовлює доцільність 

висвітлення змісту і суті сервітутних відносин з позицій як земельного, так і 

цивільного права. Це має важливе значення, оскільки в чинному земельному 

законодавстві здійснення прав на чужі земельні ділянки хоча й закріплене, 

але не регламентоване достатньо повно стосовно забезпечення їх реалізації, 

підстав, умов, меж, способів набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі 

земельні ділянки, а також узгодження з нормами цивільного, містобудівного, 

аграрного, екологічного та іншого законодавства. 

Слід констатувати, що в українській науці земельного, а також 

цивільного права здійснення прав на чужі земельні ділянки залишається 

недостатньо дослідженим з тієї, зокрема, причини, що більшість вчених 

зосереджували увагу на розгляді проблем права власності на землю, права 

постійного користування землею, права оренди землі, права загального 

землекористування, права концесійного землекористування тощо, але не 

приділяли достатньої уваги науковому аналізу здійснення прав на чужу 

земельну ділянку. Попри широке наукове висвітлення актуальних питань 

правового регулювання прав на чужу земельну ділянку, у вітчизняній науці 

земельного права загальна концепція здійснення прав на чужі земельні 
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ділянки відсутня, а окремі питання їх правової природи, системи тощо усе ще 

залишаються недостатньо дослідженими. 

Зазначене зумовлює доцільність дослідження  на рівні докторської 

дисертації інституту здійснення прав на чужу земельну ділянку від моменту 

його виникнення до теперішнього часу, з приділенням головної уваги його 

характерним рисам за чинним земельним законодавством України.  

Практичне значення розв'язання теоретичних проблем здійснення прав 

на чужі земельні ділянки зумовлене тим, що від правильного розуміння та 

застосування норм земельного та цивільного законодавства залежить 

ефективність захисту прав та інтересів їх учасників. 

На підставі викладеного можна дійти висновку, що питання наукового 

аналізу здійснення прав на чужі земельні ділянки є актуальними з 

теоретичної та практичної точок зору, що зумовлює доцільність розгляду 

відповідної проблематики в рамках спеціального дослідження на рівні 

докторської дисертації. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є роботи таких 

відомих учених у сфері загальної теорії, земельного та цивільного права, як: 

С.С. Алексєєв, В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, І.А. Безклубий, А.Г. Бобкова,  

О.Г. Бондар, Д.В. Бусуйок, О.А. Вівчаренко, Н.С. Гавриш, О.В. Гафурова, 

О.В. Глотова, А.П. Гетьман, Д.В. Горбась, В.К. Гуревський, В.І. Гутьєва,  

О.В. Дзера, К.О. Дремлюга, В.М. Єрмоленко, Л.П. Заставська,  

Н.В. Ільницька, І.І. Каракаш, Т.О. Коваленко, М.О. Ковальчук, А.В. Копилов, 

Ю.В. Корнєєв, В.В. Костицький, М.В. Краснова, Н.С. Кузнецова,  

П.Ф. Кулинич, Л.В. Лейба, Р.А. Майданик, Р.І. Марусенко,  

А.М. Мірошниченко, Є.О. Мічурін, Л.А. Музика, В.Л. Мунтян,  

В.І. Нагнибіда, К.О. Настечко, В.В. Носік, О.А. Підопригора, О.О. Піфко, 

О.О. Погрібний, С.О. Погрібний, П.М. Рабінович, В.В. Савчак,  

І.Ф. Севрюкова, В.І. Семчик, І.О. Середа, В.Д. Сидор, О.І. Сліпченко,  

А.К. Соколова, Р.О. Стефанчук, Н.І. Титова, В.Ю. Уркевич, Є.О. Харитонов, 

О.І. Харитонова, Г.Г. Харченко, В.В. Цюра, Н.В. Черкаська,  
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Ю.С. Шемшученко, А.П. Шеремет, М.В. Шульга, В.З. Янчук, Д.М. Яценко та 

ін. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану наукових 

досліджень Національного університету «Одеська юридична академія» на 

2011-2015 роки комплексної теми «Теоретичні та практичні проблеми 

забезпечення сталого розвитку української державності та права», 

затвердженої рішенням вченої ради від 10 лютого 2011 року, протокол № 1 

(державний реєстраційний номер 0110U000671) та за темою науково-

дослідної роботи кафедри аграрного, земельного та екологічного права 

університету «Правове забезпечення сталого розвитку земельних та 

екологічних відносин у південному регіоні України» на 2011–2015 роки, 

затвердженою рішенням кафедри від 1 квітня 2011 року № 6. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у з’ясуванні методологічних, теоретичних і конституційних основ 

здійснення прав на чужі земельні ділянки, визначенні їх юридичної сутності, 

місця у системі прав на землю в Україні,  сучасного стану здійснення прав на 

чужі земельні ділянки та перспектив правового регулювання суспільних 

відносин у сфері набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі земельні 

ділянки сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення в 

Україні. 

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі основні завдання: 

розкрити методологічні засади, гносеологічні підходи до сучасного 

наукового розуміння юридичної сутності прав на чужі земельні ділянки та їх 

здійснення і сформулювати концептуальні основи здійснення прав на чужі 

земельні ділянки сільськогосподарського і несільськогосподарського 

призначення різних форм власності на землю в системі публічного і 

приватного права України; 

розглянути еволюцію законодавчого забезпечення прав на чужі 

земельні ділянки та їх здійснення у механізмі правового регулювання 
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земельних відносин упродовж 25 років проведення земельної реформи в 

Україні; 

провести науковий аналіз конституційних засад здійснення прав на 

чужі земельні ділянки в системі публічного і приватного права; 

розкрити юридичну природу здійснення прав на чужі земельні ділянки 

у доктрині земельного права та чинному законодавстві України крізь призму 

співвідношення і взаємодії приватного і публічного права; 

з’ясувати місце та функціональне призначення прав на чужі земельні 

ділянки у системі прав на землю в Україні; 

визначити поняття «права на чужі земельні ділянки» та «здійснення 

прав на чужі земельні ділянки» як юридичних категорій земельного права 

України; 

провести класифікацію прав на чужі земельні ділянки в системі прав на 

землю в Україні; 

розкрити об’єктний і суб’єктний склад у здійсненні прав на чужі 

земельні ділянки; 

проаналізувати можливі і допустимі межі здійснення суб’єктивних 

прав на чужі земельні ділянки в системі приватного і публічного права; 

розкрити нормативний механізм правового регулювання суспільних 

відносин у сфері здійснення суб’єктивних прав на земельні ділянки за 

законодавством України;  

зробити науковий пошук з питань юридичних підстав набуття і 

реалізації суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, а також правових 

умов, способів здійснення таких прав та юридичних підстав їх припинення; 

проаналізувати договірний механізм правового регулювання 

суспільних відносин у сфері набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі 

земельні ділянки для сільськогосподарських потреб, забудови та інших 

потреб; 

сформулювати теоретичні висновки і практичні рекомендації щодо 

удосконалення системи, структури, об’єктів, суб’єктів, змісту прав на чужі 
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земельні ділянки та їх здійснення у механізмі приватноправового 

регулювання земельних відносин у сучасних умовах. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають, змінюються і 

припиняються у зв’язку із набуттям і реалізацією суб’єктивних прав на чужі 

земельні ділянки сільськогосподарського і несільськогосподарського 

призначення в Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні і практичні проблеми здійснення 

прав на чужі земельні ділянки на землях різних форм власності та цільового 

призначення; норми Конституції України, в яких закріплюються імперативи, 

гарантії та механізм здійснення права власності на землю Українського 

народу; набуття і реалізація права власності та інших прав громадянами, 

юридичними особами, державою і територіальними громадами; охорона 

землі як основного національного багатства, що перебуває під особливою 

охороною держави; а також норми чинного законодавства з питань 

регулювання земельних відносин, доктринальні ідеї та наукові підходи до 

розуміння юридичної природи суб’єктивних прав на землю як соціальних 

цінностей суспільства; практика застосування чинного законодавства у сфері 

здійснення права власності та похідних від нього речових прав на чужі 

земельні ділянки. 

Методи дослідження. У процесі дослідження проблем, які входять до 

предмета дисертаційного дослідження, було використано філософські 

(загальнонаукові) та окремі наукові методи пізнання, зокрема, метод 

системно-структурного аналізу, історичний, порівняльно-правовий методи, 

методи тлумачення правових норм, логіко-структурний та інші наукові 

методи дослідження правових явищ. 

Застосування історичного методу дослідження правових явищ 

дозволило проаналізувати ретроспективні аспекти здійснення прав на чужі 

земельні ділянки упродовж всього періоду реформування земельних відносин 

в Україні, розкрити гносеологічні підходи до наукового розуміння юридичної 

природи прав на чужі земельні ділянки. 
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Системно-структурний метод застосовано для дослідження поняття, 

ознак, сутності здійснення прав на чужі земельні ділянки, визначення місця 

цих прав у системі прав на землю в Україні, а також для дослідження 

юридичних підстав, правових умов, способів набуття і реалізації 

суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, припинення таких прав, 

особливостей договірного регулювання земельних відносин у сфері набуття 

та реалізації прав на чужі земельні ділянки.  

Формально-логічний метод використовувався при побудові структури 

роботи, при викладі основних положень дисертаційної роботи, 

формулюванні визначень та категорій, обґрунтуванні висновків та 

рекомендацій. За допомогою формально-логічного методу досліджувалися 

земельне та цивільне законодавство та практика його застосування. 

Порівняльно-правовий метод застосовувався для дослідження 

особливостей здійснення прав на чужі земельні ділянки у доктринах 

цивільного і земельного права, співвідношення і взаємодії норм чинного 

цивільного, земельного та іншого законодавства у сфері забезпечення 

реалізації прав на чужі земельні ділянки, аналізу різних наукових підходів до 

визначення та характеристики здійснення прав на чужі земельні ділянки в 

Україні, дослідження законодавства деяких зарубіжних країн у сфері  

здійснення набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки. 

Формулювання висновків і пропозицій, які містяться у дисертації, 

зроблено за допомогою методу догматичного (логічного) аналізу і 

тлумачення правових норм. 

Емпіричну основу дослідження становлять нормативні акти земельного 

та цивільного законодавства України, законодавство деяких зарубіжних 

країн, міжнародні акти та судова практика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим в доктрині земельного права України комплексним 

дослідженням методологічних, теоретичних, конституційних основ і 

практичних проблем здійснення прав на чужі земельні ділянки у механізмі 
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публічно-приватного правового регулювання суспільних відносин, що 

виникають, змінюються і припиняються у зв’язку з набуттям і реалізацією 

суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки сільськогосподарського і 

несільськогосподарського призначення. 

Ступінь наукової новизни одержаних результатів характеризується 

науковими положеннями, висновками і пропозиціями, які мають теоретичне і 

практичне значення і сформульовані вперше: 

обґрунтовано концепцію здійснення прав на чужі земельні ділянки в 

сучасній системі прав на землю, суть якої полягає у тому, що  права на чужі 

земельні ділянки необхідно розглядати як важливі соціальні цінності 

суспільства, забезпечення яких має відбуватися з врахуванням об’єктивних 

закономірностей взаємодії природи, людини, економіки й суспільства і які є 

похідними та залежними від права власності на землю, набуття та реалізація 

яких має здійснюватися в рамках закріплених у Конституції України та 

чинному законодавстві форм власності на землю, відповідно до цільового і 

функціонального використання земель як сільськогосподарського, так і 

несільськогосподарського призначення з обов’язковим додержанням 

принципів, норм і положень чинного законодавства щодо обмежень, 

обов’язків і заборон у використанні земель, забезпеченні їх охорони, 

екологічної безпеки, гарантій здійснення таких прав у системі публічного і 

приватного права; 

встановлено, що в сучасній доктрині земельного права України 

теоретичні і практичні проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки не 

були предметом комплексного наукового дослідження, оскільки через 

незавершеність реформування відносин власності на землю питання щодо 

набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки не мали 

особливої актуальності у практиці використання земель різних категорій; 

розкрито еволюцію, основні етапи, сучасний стан і тенденції 

законодавчого забезпечення прав на чужі земельні ділянки та механізму 

правого регулювання набуття реалізації суб’єктивних прав на чужі земельні 



 
 

 

12 

 

ділянки крізь призму співвідношення і взаємодії норм чинного цивільного, 

земельного, екологічного та іншого законодавства відповідно до Конституції 

України в системі публічного і приватного права; 

науково доводиться, що закріплене у 1990 році у земельному 

законодавстві право довічного успадковуваного землеволодіння було 

необґрунтовано вилучене із ЗК України 1992 року і тому в сучасних умовах 

доцільно відтворити у системі речових прав на землю право володіння 

землею як самостійне право на користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб;   

визначено юридичну природу поняття «права на чужі земельні 

ділянки» та здійснення цих прав крізь призму наукових ідей, поглядів, 

теоретичних висновків  щодо таких понять і категорій, як право на річ, право 

на чужу річ, речове право, обмежене речове право, обмеження і обтяження 

права тощо; 

обґрунтовано висновок, за яким юридична категорія «здійснення» прав 

на землю містить у собі такі елементи, як «набуття» та «реалізація» прав, і 

тому може бути визначена як сукупність законодавчо закріплених 

допустимих і можливих видів поведінки особи, спрямованої на набуття і 

реалізацію прав на чужу земельну ділянку, детерміновану матеріальними та 

іншими потребами та інтересами особи у використанні землі з врахуванням 

цільового призначення землі, раціонального використання та охорони землі, 

а також її функціонального призначення; 

сформульовано визначення поняття «права на чужі земельні ділянки», 

під якими пропонується розуміти самостійні абсолютні і водночас похідні від 

права власності права, що мають характер обтяження речового права 

власності, які є забезпеченою законом можливістю володіння та / або 

користування земельними ділянками різних форм власності, спрямовані на 

задоволення балансу потреб та інтересів власників землі та чужих 

користувачів земельними ділянками шляхом вилучення корисних 

властивостей з чужої земельної ділянки для певної мети у межах, 
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встановлених сторонами відповідно до закону, договору або ж за рішенням 

суду; 

доведено, що  права на чужі земельні ділянки у системі прав на землю в 

Україні за своєю юридичною природою є обмеженими речовими правами 

щодо володіння та / або користування чужими земельними ділянками, 

похідними від права власності на землю і  такими, що обтяжують його;  

зроблено висновок про те, що зміст прав на чужі земельні ділянки 

формується з врахуванням забезпечення балансу публічних і приватних 

інтересів у використанні землі, збереженні корисних властивостей землі, її 

цільового призначення, функціонального використання відповідно до 

категорії земель з обов'язковим додержанням вимог чинного земельного, 

екологічного законодавства щодо виконання комплексу природоохоронних 

заходів, охорони землі як основного національного багатства; 

проведено класифікацію прав на чужі земельні ділянки за такими 

критеріями, як: цільове призначення (на сільськогосподарське 

землекористування, для зведення житлових та інших будинків, споруд тощо, 

для потреб промисловості, транспорту, зв᾽язку, оборони тощо); суб᾽єктний 

склад (право землекористування громадян, іноземних громадян, осіб без 

громадянства, юридичних осіб тощо); строки (на постійне та тимчасове); 

форми користування (колективне, індивідуальне); множинність осіб 

(загальне, відособлене, сумісне); надання зустрічного задоволення (платне, 

безоплатне); підстави виникнення (договір, адміністративний акт тощо);  

обсяг повноважень користувача (повне, неповне); ступінь захисту та 

пріоритету (речове або зобов’язальне); 

із врахуванням існуючого у доктрині земельного права поділу 

обов'язків у земельно-правових відносинах на земельні, земельно-майнові, 

земельно-екологічні запропоновано класифікацію обов’язків на публічні 

земельно-майнові та приватні земельно-майнові обов’язки у здійсненні прав 

на чужі земельні ділянки;  
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дослідження об'єктів прав на чужі земельні ділянки дозволило зробити 

висновок про те, що у правовідносинах, пов’язаних із здійсненням прав на 

чужі земельні ділянки, поняття «чужа земельна ділянка» як об’єкт права 

може розглядатися лише у загальному значенні, оскільки мета користування 

землею є різною у здійсненні сервітутів, емфітевзису чи суперфіцію, що 

визначає специфіку видів таких земельних ділянок і вимог, які встановлені 

для такого користування; 

зроблено висновок про те, що підставами виникнення прав на чужі 

земельні ділянки є сукупність юридичних фактів (юридичний склад), до яких 

входять дві групи таких підстав: матеріальні підстави (договір, заповіт тощо) 

і процедурні (реєстраційні) підстави (державна  реєстрація прав власності на 

земельну ділянку, прав на чужі земельні ділянки); 

визначено поняття договірного регулювання відносин, що виникають у 

зв’язку зі здійсненням суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, як 

впорядкування відносин між сторонами з приводу здійснення прав на чужі 

земельні ділянки на засадах вільного узгодженого волевиявлення, 

спрямованого на встановлення, зміну або припинення відповідних 

правовідносин тією мірою, якою це допускають норми земельного 

законодавства щодо збереження і охорони землі. 

удосконалено: 

закріплену у чинному земельному законодавстві систему прав на чужі 

земельні ділянки шляхом внесення пропозиції щодо розробки 

законопроектів, у яких врегулювати підстави, умови, способи, межі та 

порядок здійснення прав на чужі земельні ділянки сільськогосподарського і 

несільськогосподарського призначення; 

правову конструкцію здійснення прав на чужі земельні ділянки крізь 

призму набуття і реалізації суб’єктивних прав на володіння чи користування 

індивідуально визначеними на місцевості земельними ділянками, які 

належать на праві власності тим чи іншим суб’єктам; 
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теоретичні висновки і положення щодо системи прав на чужі земельні 

ділянки в частині визначення юридичної природи права постійного 

користування землею та його співвідношення з такими правами, як 

емфітевзис, суперфіцій, земельний сервітут; 

теоретичні положення щодо підстав набуття, реалізації суб’єктивних 

прав на чужі земельні ділянки в частині правових умов, способів та 

механізму здійснення таких прав в сучасних умовах; 

механізм договірного регулювання суспільних відносин у сфері 

набуття і реалізації прав на чужі земельні ділянки в частині визначення 

предмета, умов, змісту договорів на встановлення сервітутів, емфітевзису, 

суперфіцію. 

дістали подальшого розвитку: 

доктринальні підходи до сучасного розуміння системи приватного і 

публічного права в частині механізму публічно-приватного регулювання 

суспільних відносин у сфері набуття та реалізації суб’єктивних прав на чужі 

земельні ділянки; 

наукові ідеї і положення щодо землі як об’єкта права власності у 

контексті набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки; 

наукові підходи до розуміння речових прав на чужі земельні ділянки в 

частині визначення землі як об’єкта нерухомості та його співвідношення з 

нерухомим майном; 

теоретичні висновки щодо визначення правового становища суб’єктів 

здійснення права власності та інших прав на чужі земельні ділянки в частині 

набуття і реалізації таких прав іноземними фізичними і юридичними 

особами; 

наукові висновки щодо гарантій здійснення прав на чужі земельні 

ділянки; 

наукові положення щодо земельної правоздатності, яка може бути як 

загальною, так і спеціальною у здійсненні прав на чужі земельні ділянки. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Висновки і пропозиції, сформульовані у дисертаційній роботі, можуть бути 

використані у: 

науково-дослідній діяльності – як основа для подальшого наукового 

дослідження проблем здійснення прав на чужі земельні ділянки у земельному 

та цивільному праві України; 

правотворчій діяльності – для удосконалення чинного земельного та 

цивільного законодавства у частині регулювання здійснення прав на чужі 

земельні ділянки; 

правозастосовчій діяльності – для забезпечення єдності розуміння і 

правильного застосування норм, які регулюють відносини щодо виникнення і 

здійснення прав на чужі земельні ділянки; 

практичній діяльності – при укладанні договорів емфітевзису, 

суперфіцію, про встановлення сервітуту; 

навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників 

і навчальних посібників з земельного права, при підготовці навчальних 

курсів та викладанні навчальних дисциплін; 

правовиховній роботі – для формування професійної правосвідомості та 

подолання правового нігілізму. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто, всі результати цієї роботи, сформульовані в ній висновки, 

положення, рекомендації та пропозиції обґрунтовано на основі особистих 

досліджень автора. Для аргументації окремих положень роботи 

використовувалися праці інших науковців із посиланнями на такі праці.  

Апробація результатів дисертації. Отримані в процесі дисертаційного 

дослідження результати доповідались та обговорювались на засіданнях 

кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного 

університету «Одеська юридична академія» і були апробовані на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, засіданнях 

методичної ради Головного територіального управління юстиції в Одеській 
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області, зокрема, на: Науково-практичній конференції «Проблеми правового 

забезпечення підприємницької діяльності, пов’язаної з морем» (17 березня 

2006 р., м. Одеса); Міжнародній науково-методичній конференції «Римське 

право і сучасність» (19–20 травня 2006 р., м. Одеса); 9-й (61-й) звітній 

науковій конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу 

ОНЮА (26 квітня 2006 р., м. Одеса); Міжнародній науковій конференції 

«Життя І.В. Шерешевського як духовна єдність між поколіннями юристів» 

(13 грудня 2008 р., м. Одеса); Всеукраїнській науковій конференції «Правове 

життя сучасної України» (18–19 квітня 2008 р., м. Одеса); Міжнародній 

науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу 

«Правове життя сучасної України» (5–6 червня 2009 р., м. Одеса); 

Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького та 

аспірантського складу (21–22 травня 2010 р., м. Одеса); Міжнародній 

науковій конференції «Римське право і сучасність (Шерешевські читання)» (4 

грудня 2010 р., м. Одеса); Міжнародній науковій конференції професорсько-

викладацького складу (20–21 травня 2011 р., м. Одеса); Міжнародній 

науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу 

«Правове життя сучасної України» (20–21 квітня 2012 р., м. Одеса); 

Круглому столі Національного університету «Одеська юридична академія» 

«Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України» (12 травня 

2012 р., м. Одеса); Круглому столі «Нова редакція Конституції України та 

вдосконалення цивільного законодавства: проблеми гармонізації» (14 

вересня 2013 р., м. Одеса); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 

практики» (26–27 вересня 2013 р., м. Харків); Міжнародній науково-

практичній конференції «Теорія і практика сучасної юриспруденції» (13–14 

грудня 2013 р., м. Херсон); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні правові проблеми публічно-приватного партнерства у сфері 

аграрних, земельних, екологічних та космічних відносин» (22 листопада 2013 

р., м. Київ); Інтернет-конференції «Цивілістичні читання присвячені памяті 
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І.В. Шерешевського «Цивільний кодекс України досвід 10-ти років 

застосування» (06 грудня 2013 р., м. Одеса); Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції ім. Ю.С. Червоного «Актуальні проблеми 

цивільного права та процесу» (13 грудня 2013 р., м. Одеса); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Реформування законодавства України та 

розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (28–29 березня 

2014 р., м. Ужгород); Міжнародній науково-практичній конференції «Правові 

та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України» (15–16 

травня 2015 р., м. Одеса); Круглому столі, присвяченому 10-річчю 

Чернівецького інституту національного університету «Одеська юридична 

академія» та 25-річчю Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

українських правників» (12 травня 2016 р., м. Чернівці); ХІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової 

системи» (24–25 червня 2016 р., м. Луцьк); Науково-педагогічному 

стажуванні «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та 

його впровадження в процес підготовки юристів» (10–13 серпня 2016 р., м. 

Братислава Словацька Республіка), Першому зібранні фахівців споріднених 

кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання 

аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих 

навчальних закладах України (9–10 вересня 2016 р., м. Одеса). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні висновки, положення та 

пропозиції дисертаційного дослідження викладено в одній одноособовій 

монографії «Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми 

теорії та практики», у 4 навчально-методичних посібниках, 1 практичному 

посібнику, 29 наукових статтях, з яких 22 статті опубліковано у фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 4 статті – у зарубіжних 

виданнях, 3 статті – у наукових виданнях, а також у 23 тезах доповідей.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

поділених на 14 підрозділів, висновків та списку використаних джерел, який 

налічує 483 найменування. Загальний обсяг дисертації складає 322 сторінки. 
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РОЗДІЛ І. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ І ЗАКОНОДАВЧІ 

ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В 

УКРАЇНІ 

1.1. Гносеологічні підходи до розуміння прав на чужі земельні 

ділянки в доктринах приватного і публічного права 

 

Сучасний розвиток науки земельного права є досить складним і 

багатовекторним явищем, а численна низка дисертаційних та монографічних 

досліджень, які активно готуються та видаються вченими харківської, 

київської, одеської, львівської, донецької та інших шкіл земельного права 

після прийняття ЗК України 2001 р., є свідченням потужного наукового 

потенціалу, що сформувався в нашій державі. У полі зору дослідників 

перебувають питання права власності та користування (в тому числі на 

умовах оренди) земельними ділянками, обмеження та обтяження земельних 

прав, створення дієвого правового механізму контролю за масштабами 

концентрації земельної власності в окремих суб’єктів (латифундизм), 

інститутів припинення прав на землю, гарантій землевласників та 

землекористувачів, забезпечення екологічної безпеки у процесі господарської 

діяльності та експлуатації земель сільськогосподарського призначення, 

житлової та громадської забудови, промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення [65, с. 15]. Проблема визначення 

поняття та характеристики категорії прав на чужу земельну ділянку є в цьому 

контексті досить складною як з точки зору загальної теорії права, так і з 

погляду земельного та цивільного права. То ж є природним, що на всіх 

етапах розвитку юридичної науки цим питанням приділялася значна увага, як 

у контексті дослідження загальних проблем визначення поняття та 

встановлення сутності прав на чужі речі, зокрема, на чужу земельну ділянку, 

так і у тих наукових розвідках, спеціальним предметом яких були власне 

окремі види таких прав, як правова категорія, співвідношення останніх з 

іншими речовими правами на чуже майно.   
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Тому, визначаючись з широтою охоплення науковим аналізом доробків 

у зазначеній сфері, слід виходити з того, що об’єктом такого аналізу має бути 

кілька блоків (груп) наукових досліджень.  

Перший блок має охоплювати наукові праці, присвячені встановленню 

сутності категорії прав на чужі речі та їх видів.  

Другий блок, очевидно, має включати ті наукові праці, в яких йдеться 

про дослідження сутності та видів прав на чужу земельну ділянку, 

відмінність інституту прав на чужу земельну ділянку від інституту права 

власності та права користування земельною ділянкою. 

І, нарешті, третій блок складають наукові розвідки, спеціальним 

предметом яких були окремі види прав на чужу земельну ділянку як правова 

категорія, співвідношення між ними, засади набуття та реалізації зазначених 

прав.   

Враховуючи ту обставину, що сучасна вітчизняна правова наука 

значною мірою ґрунтується на традиціях радянської юриспруденції, котра, у 

свою чергу, значною мірою запозичила низку  положень правової доктрини 

Російської імперії, тут мають бути враховані також і здобутки науковців тих 

часів. Таким чином, огляд літератури і оцінка стану дослідження відповідної 

проблематики мають здійснюватися як «по горизонталі», так і «по 

вертикалі», з врахуванням генезису даного правового явища, від початку 

його формування і до розуміння правознавцями сьогодення. Тому 

дослідження формування інституту прав на чужу земельну ділянку слід 

здійснювати з врахуванням історичного методу, при якому правовий 

розвиток постає як послідовний процес односпрямованих дій, що у контексті 

даного дисертаційного дослідження є вкрай важливим. 

Аналізуючи під таким кутом зору погляди правознавців стосовно 

визначення походження, поняття та сутності прав на чужі речі взагалі, можна 

зробити висновок, що найбільший розвиток ці дослідження отримали у 

контексті наукових розвідок романістів. Зокрема, права на чужі речі, у 

контексті розгляду загальних тенденцій розвитку римського права, були 
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предметом дослідження у працях Ю. Барона [22], Б. Віндшейда [53; 54],  

Г. Дернбурга [108], Г.Ф. Дормидонтова [118], Д.Д. Гримма [86], Р. Зома 

[142], М.І. Нерсесова [278], К. Сальковського [364], К.Ф. Чиларжа [449],  

Г. Пухти [354], Й.О. Покровського [312], В.М. Хвостова [434], О.С. Йоффе та 

В.А. Мусіна [145], Д.В. Дождева [111; 112], А.І. Косарева [184],  

І.Б. Новицького та І.С. Перетерського [357], З.М. Черниловського [448],  

О.А. Підопригори [301], Є.О. Харитонова [417; 418], І. Пухана та  

М. Поленак-Акимовської [353], Ч. Санфіліппо [366], Дж. Франчозі [414],  

Г. Гарідо [62] та ін. Ці праці мають бути враховані з метою формування 

уявлення про чинники появи аналізованого інституту, його сутність та 

особливості на різних етапах існування римського права. До того ж корисним 

є те, що більшість авторів використовують і аналізують матеріали 

першоджерел. 

Дослідниками відповідної проблематики історіографію досліджень у 

контексті обмежень та обтяжень прав на землю запропоновано поділити на 

такі види: а) дослідження обмежень та обтяжень прав за першоджерелами 

римського права; б) дослідження зародження та подальшого розвитку 

обмежень та обтяжень прав на землю в посібниках з історії римського права; 

в) аналіз видів обмежень та обтяжень прав на землю в літературі з римського 

права [42, с. 7].  

Не заперечуючи загалом можливість такого поділу, зазначимо все-таки, 

що критерій останнього в даному випадку виглядає не дуже чітким. До того 

ж неясно, чим дослідження з римського права відрізняються від досліджень 

за першоджерелами римського права. Якщо ж маються на увазі самі 

першоджерела, то чи можна їх віднести до «досліджень» ? 

На нашу думку, відповідні дослідження з римського права можна було 

б поділити на ті, що відбуваються у контексті дослідження історії римського 

права, і ті, що стосуються догми римського права. На цьому і зупинимось 

при аналізі відповідної наукової літератури. 
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Й.О. Покровський, досліджуючи історію римського права, звертається 

до чинників появи прав на чужі речі, найпершими з них за появою вважаючи 

сервітути, а саме предіальні сервітути (дорожні, водні), до яких згодом 

приєднуються сільські, а потім і міські сервітути. Саме вони, на його думку, 

поклали початок класичної теорії сервітутів і саме їм належать так звані 

«заповіді» римського сервітутного права: nulli res sua servit (не може бути 

сервітуту на власну річ, внаслідок чого при злитті, хоча б на короткий строк 

praedium dominans i proserviens, в одних руках, сервітут погашається – 

confusio), «servitis servitutis esse non potest» (не може бути сервітуту на 

сервітут, наприклад, довічного користування правом проїзду) і «servitus in 

faciendo consistere non potest» (не може бути сервітуту, який би зобов’язував 

власника praedium serviens до якихось позитивних дій; сервітут може 

полягати лише in patiendo – в обов'язку терпіти щось, наприклад, проїзд, або 

in non faciendo – в обов'язку не робити чогось, наприклад, не затуляти світла 

або виду) [312, с. 346–347]. 

В.М. Хвостов зазначає, що сервітути, які мали місце на початку свого 

існування, ще не були правом користування чужою річчю, а розглядалися 

просто як права на частини чужої речі; предметом сервітуту вважалася та 

частина чужої речі, якою мав користуватися суб’єкт сервітутного права для 

здійснення свого панування. При такому розумінні сервітуту ще не було 

проведено належної межі між правом власності і правом сервітутним; 

сервітут був чимось подібним до права власності на частину чужої речі. 

Звичайно, це стосується предіальних сервітутів, які з’явилися першими. 

Після появи особистих сервітутів, а також багатьох інших предіальних 

сервітутів, крім дорожніх та сільських, які вже не мали зв'язку з якоюсь 

частиною чужої речі, сервітут став визнаватися не правом на частину чужої 

речі, а правом користування чужою річчю у певному відношенні [434, с. 113–

114]. 

Характеризуючи права на чужі речі у контексті дослідження римського 

права і зазначаючи, що не можна мати права власності на будівлю, не маючи 
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права власності на землю, на якій його зведено, В.М. Хвостов зазначає, що 

римське право знає таке речове право, як право користування чужою землею, 

яке надає можливість мати на чужій землі будинок і передавати його у 

спадок. Це спадкове і відчужуване право користуватися будинком, зведеним 

на чужій землі, яке має речовий захист, називається суперфіцієм. Суперфіцій 

можливий як щодо будинку, який вже існує, так і відносно того, що має бути 

збудований [435, с. 324].  

Розглядаючи ґенезу прав на чужі речі, М.П. Боголєпов дійшов 

висновку, що чинником появи цієї категорії прав є, насамперед, потреби 

землевласників у деяких властивостях, сторонах земельної власності іншої 

особи. Права на чужі речі зароджуються у другому періоді (перша половина 

республіки) і формуються остаточно у п’ятому періоді (друга половина 

імперії до Юстиніана включно) [35, с. 147–155; 379–394, 469–475].  

У контексті дослідження історії права Стародавнього Риму права на 

чужі речі досліджували Л.М. Казанцев [150], С.П. Ніконов [280], В.В. Єфімов 

[124] та інші. Пізніше походження предіальних сервітутів у римському, 

російському дореволюційному праві та сучасному російському праві 

досліджував також А.В. Копилов [180]. 

Разом із тим, не применшуючи ролі зазначених наукових праць у 

процесі дослідження прав на чужі речі взагалі і прав на чужу земельну 

ділянку зокрема, зазначимо усе ж таки, що основною метою цих наукових 

розвідок є не характеристика того чи іншого інституту, а процес їх 

виникнення та розвитку, чинники появи тощо. Тому більш детальним є 

аналіз відповідних категорій саме у публікаціях, присвячених догмі 

римського права. 

Значну увагу дослідженню сервітутного права приділено у наукових 

розвідках Д.Д. Грімма, який розвиває основні положення сервітутного права, 

відносячи до них: а) «servitus in faciendo consistere non potest», тобто зміст 

сервітутів не може зобов'язувати власника самому виконувати будь-що, 

facere; вони мають полягати лише в тому, щоби власник був зобов'язаний 
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терпіти (pati) певні акти користування з боку іншої особи або утримуватися 

самому (non facere) від певних актів користування своєю річчю: виняток 

складає лише servitus oneris ferendi; б) «nulli res sua servit», тобто ніхто не 

може мати сервітутного права на власну річ, бо власність як більш повне 

право поглинає сервітут: внаслідок цього сервітут відносно даної речі 

припиняється, якщо управомочена особа набуває право власності на неї;  

в) «servitis servitutis esse non potest», тобто сервітут не може бути об'єктом 

нового сервітуту, наприклад, не можна зробити когось узуфруктуарієм 

дорожнього права, jus itineris; власне, цей принцип пізніше почали обходити; 

г) сервітут має бути чимось вигідним, корисним для повноваженої особи, ця 

особа має бути зацікавлена в існуванні сервітуту, внаслідок чого не 

допускається встановлення сервітуту заради однієї забаганки; д) сервітути, 

крім usufructus, суть права неподільні [85, с. 264]. 

Д.І. Азаревич у «Системе римского права (университетский курс)» 

торкається питань визначення правової сутності прав на чужі речі за 

римським приватним правом [3]. 

С.О. Муромцев, аналізуючи визначення прав на чужі речі за римським 

правом, запропоноване видатним німецьким пандектистом Г.Ф. Пухтою, 

вносить у нього певні корективи, пов'язані з розумінням подальшої передачі 

прав, що дозволяє більш вірно розуміти природу прав на чужі речі [273, с. 

614]. 

Розглядаючи питання визначення сутності прав на чужі речі за 

римським приватним правом, І.Б. Новицький звертав увагу на існування у 

цієї категорії (jura in re aliena) низки особливостей. Оскільки це були права на 

речі, які належали іншим особам (власникам), то очевидно, що особа, котра 

мала це право на чужу річ, не могла мати таких самих широких повноважень, 

як і власник, котрий міг за римським правом робити зі своєю річчю все, чого 

забажає, за винятком прямо забороненого законом. Найважливішими 

правами на чужі речі були так звані сервітутні права (або сервітути), які 

полягали у праві однієї особи користуватися (у якомусь одному певному 
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відношенні або в кількох відношеннях) річчю, що належала іншій особі. До 

прав на чужі речі належали також емфітевзис та суперфіцій і заставне право. 

При цьому необхідність категорії прав була особливо очевидною внаслідок 

існування приватної власності на землю [281, с. 101–102; 305, с. 221–247; 

303, с. 332–346]. 

О.А. Підопригора та Є.О. Харитонов права на чужі речі 

характеризують як інститут, що розвивався протягом усієї історії розвитку 

римського права, беручи свій початок від тих далеких часів, коли почалися 

трансформації відносин щодо землі. Виокремившись, з появою права 

приватної власності на землю, права на чужі речі розвиваються і 

модифікуються. Автори ділять права на чужі речі на дві великі групи (з 

певними застереженнями): 1) права користування чужими речами (це 

сервітути, які могли бути персональними або предіальними, а також 

емфітевзис та суперфіцій, що являли собою обмежені речові права на землю); 

2) права розпорядження чужими речами, до яких належала іпотека (застава 

нерухомості), сутність якої в тому, що кредитор мав право реалізації 

заставленого майна для задоволення своїх майнових інтересів у разі 

неповернення боргу [304, с. 339]. 

Д.В. Дождєв зазначає, що зіставлення прав на чужі речі з модельним 

речовим правом – правом власності вплинуло на поширення у цивілістиці 

розуміння спеціальних речових прав як обмежених або парціарних 

(часткових), але ці права є самодостатніми. Їх специфіка полягає в тому, що 

вони не конкурують з правом власності (хоча і можуть обмежувати 

повноваження власника) і навіть передбачають наявність власності іншої 

особи на ту саму річ, чому і мають назву прав на чужі речі. У римській 

юридичній науці, як зазначає автор, термін «jura in re aliena» застосовувався 

виключно до земельних сервітутів (jura praediorum), узуфрукт та інші права 

користування річчю (обмежені права на споживчу вартість речі) 

розглядалися як особисті сервітути (servitus personarum) лише у структурі 

юстиніанівської компіляції [112, с. 444]. 
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Можна констатувати, що права на чужі речі за римським приватним 

правом на радянських та пострадянських теренах досліджував багато хто з 

романістів з різних країн [358, с. 219-235; 61, с. 99], хоча нерідко під різним 

кутом зору. Але практично всі вони сходяться на тому, що зазначений 

інститут є важливим і відповідні відносини регулювалися у Стародавньому 

Римі дуже ретельно. І тут не можна не згадати слів М.Л. Дювернуа, котрий 

зазначав, що саме у римському праві найкращим чином історично була 

реалізована абстрактна ідея права: у ньому той суттєвий і загальний елемент, 

котрий складає основу усякого права, розвинений такою мірою, як ніде інше 

[120, с. 20]. 

Останніми роками з’являються переклади праць романістів із країн 

Західної Європи, які у курсах римського приватного права детально 

розглядають питання земельних сервітутів. Так, характеризуючи права на 

чужі речі, Чезаре Санфіліппо зазначає, що, на відміну від права власності, всі 

інші речові права, попри те, що їх об'єктом є річ, котра належить іншій особі 

(чому вони і мають назву «речових прав на чужу річ» або jura in re aliena), 

надають своєму носію лише деякі певно визначені повноваження, що 

пояснює їх назву як «обмежених речових прав» або «парциарних». Серед 

прав, що належать до цього типу, він називає  земельні сервітути, узуфрукт 

та аналогічні права, емфітевзис та суперфіцій, які відносяться ним до 

«речових прав користування», а також заставу та іпотеку як «заставні речові 

права» [366, с. 157].  Мануель Хесус Гарсиа Гаррідо веде мову про земельні 

сервітути як про права земельних ділянок (jura praediorum) [62, с. 374], 

аналізуючи їх основні види: сільські та міські земельні сервітути. Дженнаро 

Франчозі, досліджуючи чинники виникнення прав на чужі речі, доходить 

висновку про те, що далеко не одразу, а внаслідок взаємовпливу двох типів 

відносин (сільських та міських земельних сервітутів) юриспруденція стала 

звертати увагу не на річ, а на право власника пануючої ділянки і створила, 

таким чином, єдину категорію земельних сервітутів. Ці сервітути у 

римському праві відповідали принципу типовості, ослаблення якого було 
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обумовлено так званим modus servitutis, тобто встановленням порядку 

виконання сервітутів [414, с. 326–327]. Мали місце також дослідження 

окремих видів прав користування чужими земельними ділянками за 

римським правом [480; 481; 482], хоча кількість їх не була значною. 

У згаданих та інших працях такого плану основні положення про права 

на чужі речі та їхні різновиди викладено, як уже зазначалось, з 

використанням першоджерел у їх «первісному» вигляді (тобто такими, які 

вони були саме за римським правом, без подальших модифікацій), однак та 

обставина, що названі праці переважно є підручниками або навчальними 

посібниками, визначає загалом бездискусійний характер подання 

відповідного матеріалу. Зазначена вада певною мірою подолана у працях, де 

права на чужі речі, або окремі їхні види за римським правом, висвітлюються 

вже з оглядом на сучасне законодавство, що тією чи іншою мірою сприйняло 

відповідні засади римського права. До таких праць можна віднести наукові 

розвідки І. Гороновича [79], Є.О. Суханова [241],  О.В. Копилова [179; 181; 

178], К.І. Скловського [383; 384], О.А. Підопригори [302].  

Тут варто знову згадати особливості досліджень у цій галузі, зумовлені 

тим, що проблеми із визначення характеру відносин, пов’язаних з 

користуванням землею, знаходяться на межі цивілістики та аграрної науки, 

внаслідок чого їх певною мірою торкаються фахівці обох вказаних галузей 

науки [75, с. 74–81; 171, с. 1; 310; 370]. Слід визнати, що саме цивілістами 

створене теоретичне підґрунтя прав на чужі речі, спочатку у романістиці, а 

потім і у теорії цивілістики. 

Великий внесок у розвиток теорії прав на чужі речі належить таким 

«стовпам» цивілістики, як І. Горонович [79], Г.Ф. Шершеневич [456; 457], 

К.П. Побєдоносцев [307], В.І. Синайський [381], Д.І. Мейєр [243] та інші. 

Російські «дореволюційні» правознавці часто піддавали критиці 

класифікацію речових прав за чинним законодавством, зокрема, через 

понятійно-правові конструкції повного та неповного права власності, де під 

назвою останнього, по суті, були приховані права на чуже майно. Згадані 
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позначення видів речового права, на думку В. Синайського [381, с. 125], не 

зовсім узгоджуються із загальноприйнятими у цивільному праві. Він 

підкреслював, що «серед прав на чужу річ, насправді, відрізняють: сервітути 

(у нас це окремо користування і права угідь), емфітевзис (у нас – чиншове 

право), суперфіцій (у нас – право забудови), заставне право, речові 

повинності. Наше право, - додавав науковець, - знає також ще один 

особливий вид речових прав – права на надра землі» [430, с. 117]. До цього 

переліку додавали й інші речові права [48, с. 54].  

Досліджувалися також і окремі види речових прав. Зокрема,  

Г.Ф. Шершеневич, аналізуючи правову сутність сервітутів, наголошував на 

речових властивостях останніх, зазначаючи, що в таких випадках право 

користування чужою річчю пов’язується саме з цією річчю, а не з суб'єктом 

права власності, тому на силу сервітуту не впливають обставини переходу 

цієї речі до іншого власника. Досить детально ним були досліджені питання 

історії виникнення і розвитку прав на чужі речі, обсягів та змісту 

користування чужою річчю, статуси суб'єктів відповідних відносин та їх 

припинення, види сервітутів [456, с. 358–406; 457, с. 385–450]. 

Д.І. Мейєр права на чужі речі розглядав, насамперед, як право угіддя 

(право приналежності, як зазначав сам автор), що найчастіше має місце у 

сільському господарстві [243, с. 99–105]. 

Також як право угідь досліджував права на чужі речі  

К.П. Побєдоносцев, найбільшу увагу приділяючи такому різновиду 

зазначених прав, як право в’їзду, поділяючи його на такі види, як вотчинне 

право в’їзду та господарське та громадське право в’їзду [307, с. 529–623]. 

В.І. Синайський, перш за все, приділяв увагу характеристиці загального 

поняття речових прав на чужу річ, зазначаючи, що відповідно до прийнятої 

термінології йдеться про окреме володіння і користування як про права на 

чужі речі. При цьому під окреме володіння у законах підпадають право 

забудови, чиншове право, право довічного володіння та інші види володіння, 

а під окреме користування – права угідь в чужих маєтках і взагалі сервітути. 
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Автор робив застереження щодо існування також речових прав на чужу річ, 

не пов’язаних ні з володінням, ні з користуванням чужою річчю, і поміж них, 

перш за все – заставного права. Одні з перерахованих прав виникають лише 

на чужі нерухомості, інші – і на чужі рухомості. У зв’язку з цим науковцем 

підкреслювалась важливість врахування різниці між нерухомими та 

рухомими речами [381, с. 243–244]. 

Варто згадати також значний внесок ще одного видатного цивіліста  

К. Аннєнкова, який у своїй фундаментальній праці «Система русского 

гражданского права. Том 2. Права вещные» розглянув права угідь (зміст яких 

збігається із земельними сервітутами за римським правом), а також види 

окремого права володіння (зміст яких збігається зі змістом особистих 

сервітутів за римським правом) [16]. 

Ю.С. Гамбаров досліджував речові праві та їхні види, історію та 

чинники їхнього виникнення [60]. 

Теоретичним питанням відводив значне місце В.І. Курдиновський, 

який, даючи поняття обмежень права власності, виділяв такі їх види, як 

автономне і легальне, поділяючи останні на легальне обмеження в праві 

відчужувати річ і легальні обмеження в користуванні річчю. Детально 

розглядалися питання легальних обмежень у користуванні об'єктом права 

власності, встановленим у публічних інтересах; легальних обмежень у 

користуванні об'єктом права власності, встановленим в інтересах окремих 

приватних осіб; легальних обмежень права власності в юридичному 

розпорядженні річчю [211; 148]. 

У контексті дослідження сервітутів детально аналізував права на чужу 

земельну ділянку І. Горонович [79]. 

Оцінюючи у цілому науковий доробок науковців цієї доби, слід 

констатувати, що у всіх цих працях прослідковується подібність положень 

про права на чужі речі взагалі і права на чужу земельну ділянку зокрема, 

майже однакове розуміння сутності цієї правової категорії, що сягає 

корінням у римське приватне право. Усі зазначені праці об’єднує високий 
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рівень відповідних досліджень і тісний зв’язок з використанням надбань 

попередніх поколінь, а також римського приватного права, яке слугувало 

підґрунтям формування багатьох інститутів цивільного права.  

Після встановлення радянської влади в Україні розвиток вітчизняної 

правової думки, у тому числі стосовно теорії прав на чужі речі, відбувається 

у загальному контексті формування та трансформацій радянської правової 

доктрини, що складає другий період розвитку вітчизняної теорії прав на чужі 

речі. Він характеризується переглядом концепції права взагалі і окремих його 

інститутів з позицій пристосування їх до радянської правосвідомості. Це 

пов’язане, насамперед, з встановленням державної власності на землю та 

інші природні ресурси. Тому менш значним є доробок вітчизняної 

цивілістики тієї доби у галузі вивчення прав на чужі речі. Це стосується як 

інституту прав на чужі речі в цілому, так і окремих його субінститутів: 

суперфіцію, емфітевзису, сервітутів.  

Цивільному кодексу УРСР 1922 року були відомі лише три речових 

права: право забудови, право власності і заставне право. Очевидними є 

причини зникнення у радянському цивільному законодавстві прав на чужу 

земельну ділянку: оскільки ці права встановлювались, як правило, на чужі 

земельні ділянки, а вся земля належала державі, то сенс встановлення їх був 

втрачений [20, с. 141]. Тому логічним було, що з прав на чужі речі в ЦК 

УРСР 1922 року було передбачене лише право забудови. 

Принагідно варто згадати, що у цивільне право Російської імперії свого 

часу Законом від 23 червня 1912 року [295] було введене право забудови, 

котре В.І. Синайський визначав як строкове та спадкове, обтяжувальне та 

відчужувальне володіння чужою землею; як будівельною площею; за 

винагороду [381, с. 244].
 
При цьому строковість була визначена часовими 

межами від 36 до 89 років та у межах цього строку переходило у спадок, його 

можливо було обтяжувати боргами, сервітутами, можливо було відчужувати. 

Користування земельною ділянкою було обмежено цільовим призначенням – 

можливо було володіти лише як будівельною площею, володіння 
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встановлювалось лише на строк. Право забудови ґрунтувалося на договорі, 

який здійснювався кріпосним порядком з відкриттям для кожного 

особливого листа в реєстрі кріпосних справ як окремий маєток [381, с. 246]. 

По закінченні строку договору, якщо у договорі не було спеціальних 

застережень, забудовник мав право знести будівлі, а інакше їх міг знести 

власник. Крім того, власник мав право залишити будівлю за собою за умови 

відшкодування вартості за низькою оцінкою – як за знос. Радянське цивільне 

законодавство сприйняло положення, введені Законом 23 червня 1912 року 

про право забудови, визначивши право забудови як володіння та 

розпорядження будівлею, зведеною на державній земельній ділянці на 

засадах домовленості, строковості та оплатності, з правом застави та 

відчуження права забудови, яке користується абсолютним захистом [172, с. 

52]. Аналогічні риси права забудови називалися й авторами публікацій 

радянських часів [51; 52; 117; 220]. 

Слід зазначити, що результати наукових розвідок, які мали місце у ту 

добу, і в правовому та ідеологічному сенсі є не зовсім придатними для 

сучасного концептуального дослідження інституту прав на чужі речі взагалі і 

прав на чужу земельну ділянку зокрема. Однак вони можуть бути цікавими з 

погляду встановлення генезису формування даного інституту, тобто 

застосування історико-порівняльного методу, а також з точки зору 

напрацювань теоретичного характеру, що можуть стати у нагоді для 

подальшого дослідження категорії прав на чужу земельну ділянку.  

Сучасний стан дослідження категорії прав на чужу земельну ділянку 

також характеризується розмаїттям підходів до її визначення та встановлення 

сутності і змісту. 

По-перше, слід згадати наукові праці, присвячені загальним питанням 

речових прав. Серед них – монографічне дослідження О.В. Германова, 

здійснене за трьома напрямками: юридичні форми економічних відносин 

користування, володіння як фактичний і юридичний стан і речове право в 

широкому і вузькому його розумінні. Нас цікавлять саме права на чужі речі, 
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які досліджуються автором як «інші» або «обмежені» речові права. Як 

справедливо зазначає О.В. Германов, якби економічні відносини 

обмежувалися лише правами на «свою» річ, категорія речового права не 

виникла би взагалі, а якби і виникла, то була б синонімом терміна 

«власність». Дослідження речового права завжди починаються з дослідження 

власності, однак поняття речового права пов’язане не з власністю, а з тим, що 

існують права в чужій речі, тобто самостійні права на чужу річ, що 

захищаються тими самими засобами, як і власність, і навіть проти власника 

[64, с. 591–592]. 

Окремо досліджувалися принципи речового права з акцентуванням 

уваги на тій обставині, що принципи є однією з найактуальніших проблем 

сучасної юридичної науки, оскільки саме в принципах найбільш яскраво 

відображена сутність права у всій багатоманітності його сторін та 

закономірностей. Поміж них називалися принцип абсолютності, принцип 

публічності, принцип спеціальності (принцип визначеності), принцип 

закріплення речових прав у законі [356, с. 243–297]. 

Досить активно велися дослідження прав обмеженого користування 

чужою земельною ділянкою російськими правознавцями [19; 23; 121; 377; 

470]. Під цікавим кутом зору розглядав права на чужі речі А.Н. Лисенко 

[226], який, зокрема, аналізував емфітевзис у статиці та динаміці. При цьому 

зазначається, що попри те, що для російського цивільного права не є 

характерною безпосередня рецепція римського права, основні інститути 

російської цивілістики ґрунтуються на римських традиціях. Однією з 

правових конструкцій, що у багатьох рисах успадкувала римський 

емфітевзис, виступив інститут чиншового права. 

У вітчизняній цивілістиці категорія речових прав на чуже майно була 

предметом поглибленої наукової розвідки В.В. Цюри, який, починаючи 

дослідження з аналізу еволюції цивільно-правового регулювання речових 

прав на чуже майно, характеризує правові засади врегулювання права 

власності в Україні, встановлює сутність та зміст поняття речових прав на 
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чуже майно та його співвідношення з правом власності. Приділяється увага 

науковцем також і проблемам класифікації речових прав на чуже майно та 

підстав їх виникнення і припинення [446]. 

Ґрунтовний аналіз речових прав має місце в монографічному 

комплексному дослідженні загальнотеоретичних та практичних питань 

речових прав на рівнях доктрини, цивільного законодавства та судової 

практики, проведеному Г.Г. Харченком. У монографії системно розглянуті 

концептуальні основи та теоретико-методологічні засади речових прав, 

особливості їх виникнення, здійснення, припинення та захисту [432].  

Речовим правам присвячена наукова праця О.А. Халабуденка, який 

аналізує основні категорії речових прав, прослідковуючи їх еволюцію, 

визначаючи їх таксономію, розкриваючи особливості набуття, здійснення, 

припинення та захисту цих прав. Дослідження обмежених речових прав 

становить основну частину даної наукової розвідки, яка здійснена на 

матеріалах Республіки Молдова, інших країн континентального і англо-

американського права з врахуванням багатовікової європейської традиції, що 

склалася стосовно речових прав [415]. 

З врахуванням досвіду правового регулювання зарубіжних країн 

досліджує речові права на чуже майно у своїй монографії В.І. Нагнибіда. 

Його монографія присвячена комплексному висвітленню теоретичних і 

прикладних аспектів інституту прав на чужі речі. Розглянуто основні етапи 

становлення прав на чужі речі як цілісного інституту в різні історичні 

періоди в різних країнах. На основі зарубіжного законодавства автором 

аналізуються положення прав на чужі речі та визначаються спільні та 

відмінні риси із вітчизняною моделлю [274]. 

Право користування чужим майном також було предметом наукового 

дослідження В.М. Мартин [230]. Право користування чужим майном він 

визначає як передбачену законом або набуту у встановленому законом 

порядку можливість одержувати користь із чужої речі (майна) шляхом 



 
 

 

34 

 

вчинення певного виду поведінки, а його зміст як сукупність різноманітних 

видів поведінки, які може здійснювати особа щодо чужої речі [231, с. 22]. 

Безпосередньо проблеми сервітутів у цивільному праві України 

досліджував Ч.Н. Азімов, звертаючи увагу на те, що останні є похідними від 

права власності і покликані регулювати відносини щодо забезпечення 

безпосереднього і часткового панування сторонньої особи над річчю [4, с. 

107–114]. 

У контексті визначення співвідношення категорій «обмеження» та 

«обтяження» піддав аналізу права на чужу земельну ділянку Є.О. Мічурін, 

зазначаючи, що і досі у колі науковців існують різні точки зору на сутність та 

зміст зазначених категорій. Це спричиняє змішування правових категорій,  

має негативні наслідки для сфери правозастосування. На його думку, при 

дослідженні різних точок зору з цього питання більш аргументованою 

здається позиція, згідно з якою обмеження майнових прав осіб (зокрема, 

обмеження права власності) та права на чужі речі розглядаються як різні 

правові категорії [268, с. 146]. Таким чином, робиться загальний висновок, 

що обмежені речові права на чужі речі за своєю природою є обтяженнями 

права власності. Це не виключає одночасного дослідження іншого аспекту 

їхнього тлумачення: впливу на право власності як обмежень, що 

ускладнюють права власника на його нерухоме майно через існування прав 

на чужі речі. При цьому обмеження, що виявляються у правах на чуже 

нерухоме майно, мають розглядатися у двох аспектах. Перший передбачає 

вплив сервітутних та таких, що виявляються в інших правах на чуже 

нерухоме майно, обмежень на право власності (необхідність власника 

утримуватися від порушення прав сервітуарія чи інших осіб, що мають 

обмежене речове право). Другий аспект обмежень, що виявляються у правах 

на чуже нерухоме майно, – обмеження прав сервітуарія чи інших осіб, які 

наділені обмеженим речовим правом, від порушення прав власника, тобто 

утримання від вчинення дій, що виходять за межі прав, наданих сервітутом, 

іншими правами на чуже нерухоме майно [262, с. 44].  
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Розглядає права на чужу земельну ділянку як обмеження, Д.В. Бусуйок, 

пропонуючи класифікацію обмежень прав на землю, які пов'язані зі 

встановленням земельних сервітутів. Авторка дотримується точки зору, що 

одним із наслідків встановлення земельних сервітутів є обмеження прав на 

землю. До таких обмежень Д.В. Бусуйок відносить також емфітевзис та 

суперфіцій. У монографії «Обмеження прав на землю за законодавством 

України» [42] авторка досить детально розкриває сутність обмежень та 

обтяжень на земельні ділянки, досліджує емфітевзис та суперфіцій як 

обмеження права користування земельною ділянкою. 

У якості обмеження прав на землю розглядає земельні сервітути  

О. Лов'як, зазначаючи, що обмеження права власності залежно від їхньої 

природи можна об’єднати у кілька груп. До першої групи можуть 

включатися обмеження, зумовлені становленням сервітуту, до другої – 

обмеження, викликані чинністю норм, що ще у російському 

дореволюційному праві складали так зване сусідське право, до третьої – 

обмеження, що становлять інститут, призначений забезпечувати суспільні 

інтереси. Відмітною рисою цих обмежень є переважання публічних засад над 

приватними, їхнє законодавче закріплення в інтересах не окремих осіб, а 

всього суспільства [225, с. 49]. 

Слід згадати також дисертаційне дослідження О.О. Михайленко, у 

якому аналізуються речово-правові обмеження права приватної власності за 

стародавнім римським та сучасним цивільним правом України та, зокрема, 

здійснюється аналіз правового регулювання емфітевзису, розкривається 

сутність і особливості цього права, історія виникнення, обґрунтовується 

економічна ефективність, висвітлюється вплив на право власності [246].  

Розуміння прав на чужі речі, зокрема, сервітутів як обмеження права 

власності, піддає критиці В.П. Камишанський у своїй праці, присвяченій 

межам та обмеженням права власності [154, с. 174]. У цій науковій розвідці 

здійснено теоретико-прикладний аналіз обмежень права власності, 

розкривається правова природа меж і обмежень права власності, а також 
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досліджуються обмеження права власності на земельну ділянку. 

Деякі автори розглядають приватні та публічні сервітути в якості 

обтяжень права власності [244, с. 144]. Зокрема, спеціально проблемам 

обтяжень прав на землю присвячене дисертаційне дослідження В.В. Савчак. 

Однак, хоча авторкою і здійснений досить детальний аналіз категорії 

«обтяження», остаточної ясності у розмежуванні категорій «обтяження» і 

«обмеження», на наш погляд, досягнуто не було, оскільки при 

характеристиці обтяжень вона досить часто користується вже згадуваною 

категорією «обмеження». Зокрема, В.В. Савчак характеризує правові ознаки 

обтяжень прав на землю таким чином: вони є похідними від права власності 

на земельну ділянку; носять звужувальний (обмежувальний) характер щодо 

розпорядження та/або користування земельною ділянкою для власника та/або 

користувача ділянки; є самостійною категорією, що не залежить від обмежень 

та меж здійснення прав; є формами речового права на земельну ділянку, крім 

права власності; включають в себе деякі види обмежень у використанні земель; 

підлягають обов’язковій державній реєстрації (випливає із речового характеру 

прав); мають індивідуальний характер встановлення (встановлюються щодо 

конкретно визначених земельних ділянок; слідують за земельною ділянкою 

(тобто обтяження зберігається у випадку зміни власника або користувача 

земельної ділянки; характеризуються наявністю у відносинах зі встановлення 

обтяжень прав на землю уповноваженої та зобов’язаної сторони; конкурують 

між собою на підґрунті пріоритету права власності перед обтяженнями прав на 

землю; характеризуються подвійною правовою природою (дуалістичний 

характер обтяжень прав на землю), оскільки, обмежуючи (звужуючи) 

повноваження власника обтяженої земельної ділянки, вони одночасно 

породжують права у третіх осіб відносно обтяженої земельної ділянки [362, с. 

8]. 

Розглядаються права на чужі речі також у контексті здійснення 

дослідження речевих прав на нерухомість [36, с. 109–122; 69, с. 5–6; 73, с. 

14–15; 72, с. 61–68; 382; 386; 391, с. 17–18]. 
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У літературі зазначається, що поняття «нерухоме майно» є виключно 

поняттям цивілістичним і стосується таких об’єктів цивільних прав, як 

«речі». У всіх системах права віднесення майна до рухомого або нерухомого 

має певну мету і значення. Різними є форма встановлення права власності та 

інших речових прав на ці види майна, а також укладення з ними угод.  

При цьому науковці сходяться в тому, що центральним, основним 

об’єктом нерухомості є земельна ділянка, властивості якої впливають й на усі 

інші об’єкти, що так чи інакше пов’язані з нею. Так, С. Степанов зазначає, що 

«правова конструкція земельної ділянки як речі особливого роду є досить 

складною і відмінною від конструкції речі взагалі. Вона підпорядкована 

наявності в ній значної долі публічного інтересу… Крім того, земельна 

ділянка є самостійним об’єктом цивільних прав, виступає центральним, 

домінуючим компонентом системи нерухомого майна, визначаючи своїм 

правовим режимом статус інших нерухомих речей, що залежать від неї 

(правового режиму землі)… Земельна ділянка – не лише ядро системи 

об’єктів цивільного права, але й предмет регулювання інших галузей 

законодавства, причому галузей публічного характеру, що мають у своєму 

арсеналі ефективні публічні засоби впливу на учасників обігу» [391, с. 53]. 

М.Б. Гончаренко обстоює тезу про необхідність введення до законодавства 

України таких речових прав, як емфітевзис та суперфіцій
 
[73; 74]. 

Окремо варто виділити групу наукових праць, створених у контексті 

дослідження рецепції інститутів римського права в сучасному цивільному 

праві України. 

Серед них слід назвати фундаментальну працю Є.О. Харитонова, 

присвячену загальним питанням рецепції приватного права, яка містить 

низку висновків методологічного характеру стосовно поняття, виду, форм 

рецепції та її чинників у праві України [424]. Дослідження питань рецепції 

положень римського приватного права щодо прав на чужі речі в Україні 

знайшли відображення у дисертаціях О.С. Кізлової [162] та Р.Ф. Гонгало 

[71], де було розглянуто вплив ідей та положень римського приватного права 
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на формування і розвиток таких інститутів українського речового права як 

застава та суперфіцій. Досліджуються у рамках цього наукового напрямку 

також питання емфітевзису та його рецепції у цивільне право України. Не 

можна не згадати спеціальне дослідження В.В. Гутьєвої у вигляді 

кандидатської дисертації, в якій приділяється певна увага розгляду 

специфічних ознак емфітевзису за римським правом та вплив його на 

формування інституту емфітевзису за цивільним правом України [98; 103; 

99].  Авторкою досліджено ґенезу, зміст, форми та особливості емфітевзису 

за римським приватним правом, визначено його поняття та встановлено 

способи набуття і припинення емфітевзису. Значну увагу приділено 

дослідженню джерел права України щодо наявності в них реципованих 

положень емфітевзису за римським приватним правом. Однак дослідження 

В.В. Гутьєвої виконано за спеціальністю 12.00.01– теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень та орієнтовано на дослідження 

емфітевзису за римським приватним правом та правом України на різних 

історичних етапах його розвитку [100]. Водночас у цьому дослідженні не 

відображено сучасний стан правового регулювання відносин емфітевзису за 

цивільним правом України, а також не враховано зміни до цивільного та 

земельного законодавства України щодо емфітевзису. Не аналізується тут і 

проблематика державної реєстрації речових прав та, зокрема, емфітевзису.  

Порівняно з тим, як у доктрині цивільного права досліджувались і 

продовжують досліджуватись теоретичні і практичні питання здійснення 

прав на чуже майно, земельні ділянки, у теорії земельного права України 

немає такої історичної глибини наукового пошуку цих питань, оскільки в 

українському законодавстві лише у 1992 році відбулась  об’єктивація права 

власності на землю, а згодом у 2007 році у ЗК України були закріплені й інші 

речові права на земельні ділянки. Саме цим пояснюється той факт, що 

упродовж 25 років формування української правової системи питання і 

проблеми здійснення речових прав на землю не стали предметом 

комплексного наукового пошуку дослідників у галузі земельного, 
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природоресурсного, аграрного, екологічного права, оскільки головна увага 

науковців була зосереджена на дослідженні питань права власності на землю, 

права оренди землі, права постійного користування землею тощо. 

Не можна не згадати тут праці, які мають визначальне, фундаментальне 

значення для досліджуваної категорії. Йдеться про теоретико-прикладні 

аспекти земельного права, аналіз співвідношення норм земельного права з 

нормами інших галузей права тощо.   

Так, на середину першого десятиліття ХХІ ст. припало видання 

монографії академіка В.І. Андрейцева «Земельне право і законодавство 

суверенної України: актуальні проблеми практичної теорії» [11], в якій 

концептуально вирішуються теоретико-прикладні аспекти земельного права 

незалежної України та з новацій цих методологічних позицій висвітлено 

характер земельних правовідносин, що склалися в незалежній Україні, 

подано їх класифікацію за різними юридичними критеріями, особливості 

об’єктного та суб’єктного складу, змісту, підстав виникнення, зміни та 

припинення. В основу методологічного дослідження покладено сучасну 

доктрину розвитку земельного права як системи знань та вчення про об’єкти 

земельних правовідносин, що базуються на реалізації правосуб’єктності 

Українського народу на землю як основного національного багатства, 

гарантії територіальної цілісності, суверенітету і національної безпеки 

держави, а відтак аналізуються проблеми реалізації принципу 

територіальності у формуванні та становленні державності, систематизації й 

кодифікації законодавства у сфері постійного землекористування, 

особливості земельних сервітутних правовідносин, юридичні обтяження 

реалізації права власності на землю, реалізації гарантій цього права, нагальні 

правові проблеми щодо приватизації земель, здійснення земельної реформи в 

Україні, форми набуття права власності на земельні ділянки, особливості 

правових режимів різних категорій земель, кодифікації земельного 

законодавства в сучасних умовах [9, с. 33–39]. 
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Окремим напрямком у доктрині земельного, аграрного, екологічного, 

цивільного права є дослідження співвідношення норм зазначених галузей у 

регулюванні земельних відносин взагалі і прав на чужі земельні ділянки 

зокрема [294; 387; 67; 170; 247]. 

Серед наукових праць, спеціальним предметом яких були окремі види 

прав на чужу земельну ділянку як правова категорія, слід згадати праці  

В.І. Андрейцева [11, с. 94–114; 15, с. 13–19], Д.В. Бусуйок, П.А. Бишкова 

[46], В.К. Гуревського [91; 95; 94], О.В. Глотової [66], В.В. Гутьєвої [101; 98; 

102; 104], І.І. Каракаша [155; 156], П.Ф. Кулинича [209; 208],  

В.О. Кутателадзе [213], Д.М. Яценко [479], Л.В. Лейби [218], Р.І. Марусенка 

[232; 233], А.М. Мірошниченка [248; 252], Є.О. Мічуріна [264; 261; 258],  

В.В. Носіка [291; 292], І.Ф. Севрюкової [368; 371] В.І. Семчика [376; 375], 

О.В. Сергеєва [377], В.Д. Сидор, Н.І. Титової [403], В.Ю. Уркевича [409],  

В.І. Федоровича [410], М.В. Шульги [461; 459; 462; 132] та інших [471].  

Поміж згаданих вище наукових праць слід виокремити дисертаційні і 

монографічні праці, що були присвячені проблемам здійснення окремих 

речових прав на землю. Зокрема, це праці Р.І. Марусенка, який одним із 

перших у науці земельного права зробив спробу розкрити окремі правові 

аспекти земельних сервітутів [289; 232; 237; 236; 234], дослідивши поняття 

земельних сервітутів, ґенезу правового регулювання земельних сервітутних 

відносин, підстави виникнення та припинення земельних сервітутів, 

суб’єктно-об’єктний склад та зміст земельних сервітутних правовідносин. 

Окремі аспекти використання земель громадської забудови на праві 

користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

досліджені у монографії Д.В. Федчишина, де автор розкриває історико-

правові аспекти суперфіцію, науково-теоретичні підходи до розкриття 

юридичної природи суперфіцію як комплексного міжгалузевого правового 

інституту, а також особливості права користування чужими земельними 

ділянками для громадської забудови [413, с. 155–180]. І.І. Каракаш значну 

увагу приділив питанням визначення та характеристики права земельного 
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сервітуту, добросусідства у землеволодінні та обмеженням прав на землю в 

Україні. Починаючи дослідження з появи сервітутів у римському праві, 

науковець зазначає, що сучасний цивільно-правовий сервітут відрізняється 

від його римсько-правового трактування. Більш того, відповідно до чинного 

Земельного кодексу концепція юридичної природи сервітуту відрізняється й 

від концепції сервітутів у цивільному праві [156, с. 82]. Викликає інтерес 

проведене автором порівняння співвідношення земельних сервітутів з 

відносинами добросусідства у земельному праві, оскільки ці питання у 

земельному праві майже недосліджені [282; 283; 90; 207]. З погляду 

встановлення та вирішення колізій у правовому регулюванні земельних 

відносин розглядає зміст земельних сервітутних правовідносин  

А.М. Мірошниченко [247]. Окремі аспекти права земельного сервітуту за 

українським земельним законодавством досліджувались також  

С.О. Погрібним [310]. 

Питанням права користування чужою земельною ділянкою для 

забудови присвячене дисертаційне дослідження Д.М. Яценко, де суперфіцій 

характеризується як засноване на договорі безстрокове речове право 

володіння і користування чужою земельною ділянкою для будівництва з 

метою мати на праві власності об’єкт забудови, а також здійснювати всі 

повноваження власника будівлі незалежно від волі власника земельної 

ділянки [479, с. 63]. 

Заслуговує на увагу підхід до визначення права власності у широкому 

та вузькому значенні, що має місце у монографії В.К. Гуревського, 

присвяченій праву приватної власності громадян України на землі 

сільськогосподарського призначення. Відповідно до широкого розуміння 

права власності, до нього належать всі права речового змісту, включаючи 

право на чужі речі (узуфрукт, сервітут, суперфіцій, емфітевзис, застава). 

Водночас зміст права на чужу річ у широкому розумінні права власності 

виражається здатністю володіння, користування та розпорядження [94, с. 84]. 
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Питання використання земель сільськогосподарського призначення 

були порушені в монографії П.Ф. Кулинича «Правові проблеми охорони і 

використання земель сільськогосподарського призначення в Україні» [209]. 

У монографії досліджуються шляхи вдосконалення правового регулювання 

сільськогосподарського землекористування в Україні в контексті пріоритету 

вимог щодо відновлення, збереження та підвищення якості 

сільськогосподарських земель. Аналізуються правові проблеми 

реформування земельних відносин, розвитку інституту права власності на 

землю та становлення земельного ринку з точки зору забезпечення охорони 

земель сільськогосподарського призначення, розкривається землеохоронний 

потенціал системи суб'єктів права товарного і підсобного 

сільськогосподарського землекористування та шляхи його реалізації. 

Формулюється система об'єктів правових відносин охорони і використання 

земель сільськогосподарського призначення в умовах інтенсивного 

землеробства. Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення правового і 

організаційного механізмів охорони і використання сільськогосподарських 

земель України в сучасних умовах.   

Окремим напрямком дослідження у земельному праві є проблеми 

оформлення прав на земельні ділянки. Хоча тема даного дослідження не 

пов’язана безпосередньо з зазначеною тематикою, але  торкнутися останньої 

варто, оскільки це дасть можливість оцінити ступінь розробленості окремих 

питань  прав на чужі земельні ділянки. Серед науковців, які зверталися до 

проблеми оформлення прав на земельні ділянки, слід, насамперед, згадати 

К.О. Настечко [275], С.В. Гринька [87], В.В. Носіка [285; 287],  

А.М. Мірошниченка [256], О.О. Піфко [306] та ін. 

Підсумовуючи проведене дослідження стану вивчення проблематики 

здійснення прав на чужі земельні ділянки, можна стверджувати, що ці 

проблеми у ретроспективі й дотепер були і є предметом дослідження 

правознавців переважно  з точки зору предмета цивільного права. Водночас в 

результаті реформування відносин власності на землю активізується 
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науковий пошук науковців у галузі земельного права щодо набуття і 

реалізації речових прав на земельні ділянки. Науковий аналіз і оцінка 

наявних дисертаційних робіт, монографій та інших публікацій з питань 

здійснення прав на чужі земельні ділянки свідчать, що в них комплексно 

розкривається юридична природа переважно земельних сервітутів або ж 

автори торкаються окремих проблем здійснення прав на чужі земельні 

ділянки. При цьому поки що не було зроблено спроби системного 

дослідження всіх прав на чужі земельні ділянки з метою розробки 

концептуальних засад здійснення прав на чужі земельні ділянки в сучасних 

умовах. Тому актуальним є системне опрацювання проблем прав на чужі 

земельні ділянки у земельному праві України. 

Говорячи про методологічні засади дослідження прав на чужу земельну 

ділянку як категорію саме земельного права, слід зазначити, що земельне 

право за своїм характером, в силу великого суспільного значення землі, 

поєднує у собі елементи як приватного, так і публічного права. Тому й 

розгляд прав на чужі земельні ділянки можливий лише під кутом зору як 

приватного, так і публічного права. 

При цьому приватне право розглядається як сфера права, характерними 

рисами якого є рівність учасників відповідних відносин, їхня ініціативність 

при встановленні правовідносин, вільний розсуд при обранні правил 

поведінки, прямо не заборонених законодавством, позовний порядок захисту 

інтересів його суб’єктів у суді [421, с. 68–77]. Значною мірою ці риси 

визначаються сутністю приватного права, як такої частини об’єктивного 

права, де через відповідні інститути втілюється у зовнішніх відносинах 

природне «право свободи» [5]. У сучасній цивілістиці пропонується 

розширений перелік ознак приватного права, до яких відносять те, що воно: 

ґрунтується на визнанні людини вищою цінністю; регулює відносини між 

приватними особами; ставить на чільне місце приватний інтерес; акцентує 

увагу на економічній свободі та рівності товаровиробників; забезпечує захист 

прав власників (у тому числі від сваволі держави); створює правові 
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можливості вільного волевиявлення суб’єктів при реалізації їхніх прав; 

припускає широке використання договірної форми регулювання цивільних 

відносин; містить норми, які забезпечують судовий захист суб’єктивних 

прав; характеризується переважанням диспозитивних норм [422, с. 107]. 

Натомість для публічного права є характерними такі риси: воно існує у 

правовій сфері, яка стосується публічних, державних інтересів; у цій сфері 

відбувається формування та використання владних відносин, у яких норми 

приймаються і реалізуються за принципом «команда – виконання»; 

відповідні відносини регулюються за допомогою імперативного методу [405, 

с. 49–50]; часто імперативний метод проявляється у забороні певних дій за 

допомогою видання обмежувальних норм; обов’язкові рішення приймаються 

незалежно від згоди сторони, якій вони адресовані; владні суб’єкти 

публічного права мають право діяти лише у встановлених межах 

повноважень; сфері публічного права властиве застосування державного 

примусу як засобу впливу на учасників відповідних відносин [422, с. 105–

106]. 

У радянському земельному праві тривалий час переважали норми 

імперативного характеру, що, власне, і визначало його сутність.  

Однак у сучасних умовах відбувається зміна суті й характеру 

земельних, природоресурсних та екологічних, майнових, господарських 

суспільних відносин, які поступово перетворилися з виключно публічних на 

приватно-публічні, що зумовлює необхідність розробки адекватного 

механізму їх правового регулювання з використанням елементів, принципів, 

методів приватного права відповідно до Конституції України [219, с. 89]. У 

підсумку зараз багатьом правовим нормам, що регулюють земельні 

відносини, земельному праву, як галузі, притаманні як диспозитивний, так і 

імперативний метод регулювання суспільних відносин [132, с. 11]. 

Можна погодитися з думкою В.В. Носіка, що реформування земельних 

відносин, запровадження приватної та інших форм власності на землю 

зумовлюють поступову трансформацію радянських земельних, аграрних, 
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природоресурсних і екологічних правовідносин, які за своєю юридичною 

природою мали виключно публічний характер, у самостійний вид земельних, 

природоресурсних і екологічних відносин приватно-публічного характеру, 

що об’єктивно зумовлює необхідність у перегляді традиційних і 

стереотипних доктринальних ідей, поглядів, концепцій на проблеми 

співвідношення і взаємодії цивільного, земельного, аграрного, 

природоресурсного та екологічного законодавства. Саме крізь призму 

співвідношення та взаємодії публічних і приватних інтересів та потреб у 

проведенні земельної реформи, здійснення прав на землю, забезпечення 

раціонального використання та охорони землі як об’єкта права власності й 

основного національного багатства Українського народу необхідно 

розкривати сучасну юридичну природу земельного права та визначати його 

роль і місце у національній правовій системі серед таких її галузей, як 

конституційне, адміністративне, цивільне, аграрне, природноресурсне, 

екологічне, господарське, фінансове, містобудівне, міжнародне, кримінальне 

та інші галузі права [219, с. 89–90]. 

Таким чином, в сучасних умовах одним із ефективних кроків 

удосконалення законодавства є оптимізація приватноправових і публічно-

правових засад у встановленні механізму правового регулювання [127, с. 

134]. 

Імперативний метод у земельному праві застосовується у сфері 

управління земельним фондом країни, а саме: визначення порядку реалізації 

функцій державного управління; ведення державного земельного кадастру; 

забезпечення моніторингу за станом земель; здійснення землевпорядкування; 

визначення порядку проведення земельних аукціонів; встановлення 

обмеження використання земель за цільовим призначенням тощо [132, с. 12]. 

В імперативному порядку, тобто на засадах, притаманних публічному праву, 

вирішуються питання щодо обов’язків прав власників земельних ділянок та 

землекористувачів щодо використання землі, встановлюється вичерпний 

перелік земель комунальної і державної власності, які не можуть 
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передаватися у приватну власність; розмір ділянок, що можуть безоплатно 

передаватися у приватну власність із земель державної або комунальної 

власності з метою ведення особистого селянського господарства тощо. 

Диспозитивний метод застосовується у сфері регулювання взаємин 

власників земельних ділянок з приводу використання землі та самостійного 

господарювання на ній. Власник має право на свій розсуд розпоряджатися 

належною йому земельною ділянкою.  

Існує у науці земельного права і точка зору, згідно з якою публічно-

правову та приватноправову основу земельних відносин визначають не 

диспозитивний та імперативний методи відповідно, а спеціальні способи 

забезпечення публічних або приватних земельних інтересів [372, с. 59]. До 

таких спеціальних способів регулювання відносин забезпечення публічних 

інтересів у земельному праві належать, зокрема, заборони і приписи, 

публічно-правові обмеження господарської діяльності, суб’єктного складу 

землевласників, територіальні і функціональні обмеження, встановлення 

охоронних зон тощо. 

Не заперечуючи можливість існування зазначеної точки зору, 

зазначимо, що і заборони, і обмеження є, на нашу думку, елементами методу 

правового регулювання, притаманного, насамперед, публічному праву. Як 

зауважує П.Ф. Кулинич, особливість співвідношення публічно-правових і 

приватноправових норм у земельному праві України полягає в тому, що такі 

норми не розділені у земельному законодавстві секторально, коли одна група 

земельних правовідносин складається на основі публічно-правових, а інша – 

на основі приватноправових норм. Більшість земельних правовідносин 

виникає або на основі публічно-правових приписів (наприклад, 

правовідносини публічного управління землями), або ж на основі як 

публічно-правових, так і приватноправових приписів, які діють одночасно 

[202, с. 155]. 

Дуже важливим є при цьому встановлення балансу публічно-правових і 

приватноправових норм у земельному праві, оскільки переважання норм чи 
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методів, насамперед, публічно-правових має своїм наслідком створення 

штучних перешкод фізичним та юридичним особам у задоволенні їх 

земельних потреб чи інтересів. Прикладами такого дисбалансу можуть бути 

законодавчо закріплена процедура зміни цільового призначення земельної 

ділянки, яка перебуває у приватній власності, ускладнений порядок набуття 

та оформлення права орендного землекористування, наслідком чого є 

фактичне перетворення вказаного права із зобов’язального у речове тощо 

[167, с. 141].  

Приклад реалізації приватних інтересів без врегулювання інтересів 

публічних (вирощування монокультури, як правило, експортно-орієнтованої, 

що призводить до руйнації сівозмін, деградації ґрунтів тощо) наводить  

М.В. Шульга, характеризуючи таку ситуацію, як дисбаланс 

приватноправових та публічно-правових засад у регулюванні земельних 

відносин [464, с. 152–153]. Не менш  яскравим є приклад дефектів правового 

регулювання земельних відносин з погляду дисбалансу приватних і 

публічних інтересів, згадуваний Т.О. Коваленко. Йдеться про ситуацію, 

пов’язану з декриміналізацією у прийнятому в 2001 році Кримінальному 

кодексі України (далі – КК України) самовільного зайняття земельної 

ділянки, після чого набули масового характеру самовільне захоплення 

земельних ділянок, самовільне зайняття та забудова земельних ділянок зі 

складу особливо цінних категорій земель, поява схем «легального» набуття 

права власності на землю шляхом самовільного зайняття та забудови 

земельної ділянки з наступним «узаконенням». Такий розвиток подій 

зумовив необхідність відновлення у КК України кримінальної 

відповідальності за зазначені діяння [167, с. 141]. 

Викладене вище дає підстави для висновку, що необґрунтоване 

(передчасне) з позицій існуючого стану розвитку суспільних земельних 

відносин, економічної, політичної, соціальної ситуації в країні домінування 

приватноправових норм і засад призводить до порушення правового режиму 

землі як основного національного багатства, неврахування земельних 
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інтересів суспільства тощо. Потребує також вирішення проблема 

різновекторності економічних, політичних, екологічних, соціальних потреб 

та інтересів приватних і публічних суб’єктів у сфері земельних відносин. Як 

правило, екологічні інтереси відступають, не витримують конкуренції з 

економічними, які забезпечують зростання виробництва та споживання, та 

соціальними, увага до яких не може не підтримуватися суспільством [229, с. 

166]. Зазначене повною мірою стосується регулювання земельних відносин 

щодо прав на чужі земельні ділянки, у процесі здійснення яких вони 

зазнають впливу норм приватного і публічного права. При цьому захист 

суспільного інтересу, який полягає, насамперед, у збереженні і охороні, 

раціональному і цільовому використанні національного багатства – землі, є у 

даному випадку визначальним, пріоритетним [284, с. 118–119, 124–127, 143; 

18, 128–132]. 

 

1.2. Еволюція законодавчого забезпечення прав на чужі земельні 

ділянки у механізмі правового регулювання земельних відносин в 

Україні 

 

У сучасній теорії земельного права речові права на чужі земельні 

ділянки розглядаються як важливі соціальні цінності, з якими закон пов'язує 

виникнення, зміну і припинення земельних правовідносин, тому науковий 

аналіз сучасного стану законодавчого забезпечення і правового регулювання 

земельних відносин, що виникають, змінюються і припиняються у зв’язку із 

здійсненням цих прав, набуває особливого значення, оскільки лише крізь 

призму законів можна проаналізувати основні тенденції, перешкоди, 

помилки і перспективи у регулюванні земельних та органічно поєднаних з 

ними інших відносин як в Україні, так і в кожній окремо взятій європейській 

державі, на які сьогодні орієнтована правова система нашої держави [292, с. 

32]. 
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Слід зазначити, що після набуття Україною незалежності у 

вітчизняному законодавстві значна увага приділяється питанням 

користування нерухомим майном, яке, з погляду користування, є категорією 

набагато складнішою, ніж майно рухоме. 

Особливе місце серед нерухомих об’єктів займає земля, точніше, 

земельні ділянки, як один із найважливіших для життєдіяльності людини 

природних об’єктів. 

В українській теорії земельного та цивільного права проблеми 

законодавчого вираження і нормативного закріплення речових прав на землю 

залишилися за межами наукового пошуку, оскільки увага науковців, 

головним чином, була зосереджена на нормативному регулюванні відносин у 

сфері здійснення права власності на землю, а також на дослідженні 

теоретичних і практичних питань і проблем здійснення зобов’язальних та 

інших прав на земельні ділянки (право постійного користування землею, 

право оренди землі, право іпотеки, право концесійного землекористування, 

приватизації землі, право державної власності на землю тощо) [38; 56; 66; 94; 

131; 136; 157; 309; 316; 374; 477]. 

У цьому зв’язку значний науковий інтерес становить ретроспективне 

дослідження законодавчого забезпечення речових прав на землю в період з 

початку формування української державності після розпаду СРСР та 

проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року й дотепер, аби 

можна було визначити основні тенденції у становленні і розвитку системи 

речових прав на землю, набуття і реалізації таких прав у сучасних умовах. 

Закріплені у Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 

року [106] положення щодо гарантування, здійснення і захисту прав і свобод 

громадян Української РСР, відповідно до чинної на той час Конституції 

УРСР, норм міжнародного права, створювали передумови для формування 

нової правової системи, а також прийняття законів та інших нормативних 

актів з питань набуття і реалізації прав на землю та інші природні ресурси. 
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Так, 3 серпня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла закон «Про 

економічну самостійність Української РСР», у якому були закріплені 

імперативні положення про те, що основу економічної самостійності 

республіки складає власність її народу на національне багатство [327]. При 

цьому власністю народу України визнавались земля, її надра, повітряний 

простір, водні та інші природні ресурси у межах території УРСР. Водночас 

вперше в історії Української РСР у законі було передбачено гарантовані і 

рівноправні форми власності – державна, колективна, індивідуальна 

(особиста і індивідуальна трудова) та інші форми власності. Також у цьому 

законі передбачалось створення рівних можливостей для розвитку всіх форм 

підприємницької діяльності та свободи особи у виборі методів 

господарювання, досягнення екологічної безпеки. 

Не викликає сумніву, що на момент прийняття цих законів закріплені у 

них положення, хоча і мали переважно декларативний характер, водночас 

були і революційними та прогресивними порівняно з методологічними і 

теоретичними засадами радянського земельного права. Адже в цей 

історичний період правовий режим земель і здійснення прав на земельні 

ділянки визначались нормами ЗК УРСР від 8 липня 1970 року, а також 

Основами законодавства про землю 28 лютого 1990 року, законом про 

оренду від 23 листопада 1989 року, законом «Про кооперацію в СРСР» від 26 

травня 1998 року в редакції від 6 червня 1990 року та іншими підзаконними 

актами, які забезпечували ствердження радянського земельного ладу, що 

базувався на засадах націоналізації землі, створенні єдиного державного 

земельного фонду, визнанні одного і єдиного власника землі – держави, 

здійсненні виключного права державної власності на землю, закріпленні для 

громадян і юридичних осіб лише права постійного користування землею, 

адміністративно-правовому регулюванні земельних відносин, безоплатності 

землекористування, забороні оренди землі та інших угод із земельними 

ділянками [284, с. 77, 87].  
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Варто зазначити, що наприкінці  80-х – на початку 90-х років минулого 

сторіччя в СРСР були зроблені спроби щодо легалізації права оренди земель 

сільськогосподарського призначення у колективних сільськогосподарських 

підприємствах, однак здійснення цього права було надзвичайно обмежене. 

Водночас були зроблені спроби законодавчого закріплення на рівні Основ 

цивільного законодавства, а також законодавства про землю  можливості 

набуття і реалізації права на довічне успадковане володіння земельними 

ділянками сільськогосподарського призначення. Зокрема, Основи цивільного 

законодавства Союзу РСР і республік 1991 року (котрі, втім, в Україні не 

набрали чинності) містили розділ «Право власності. Інші речові права», 

згідно з нормами якого до речових прав, крім права власності, було віднесено 

право повного господарського відання, право оперативного управління, 

право довічного успадковуваного володіння на земельні ділянки та інші 

природні об'єкти, а також фактично визнавалося  право володіння на річ. При 

цьому право повного господарського відання і право оперативного 

управління не застосовувались до регулювання земельних відносин, оскільки 

основним правовим інститутом використання землі було право постійного 

користування землею. Хоч це й були перші кроки до відновлення у правовій 

системі речових і зобов’язальних прав у сфері використання землі, в цілому 

вони не могли зрушити засновану на ідеологічних постулатах марксизму 

концепцію права виключної державної власності на землю, за якою право 

приватної власності на землю, а також поєднані з цим титулом інші речові 

права на землю були заборонені законом. Зазначеним можна пояснити і ту 

обставину, що Основи цивільного законодавства 1991 року не були 

реалізовані на території України, а їх прийняття можна розглядати сьогодні 

як чергову спробу влади удосконалити радянське право у державі, яка 

завершувала своє історичне існування, про що свідчать події, які 

завершились проголошенням економічної і політичної самостійності 

Української РСР та інших союзних республік.  
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В Українській РСР спроба врегулювати земельні відносини на нових 

засадах відповідно до закону України «Про економічну самостійність УРСР» 

була зроблена у ЗК УРСР 1990 року та постанові ВР УРСР «Про земельну 

реформу»  від 18 грудня 1990 року, за якими вся земля в УРСР визнавалась 

власністю народу України і проголошувалась об’єктом земельної реформи, 

яка була спрямована на вирішення таких завдань, як перерозподіл земель з 

одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у 

користування підприємствам, установам і організаціям з метою створення 

умов для рівноправного розвитку форм господарювання на землі, 

формування багатоукладної економіки, раціонального використання і 

охорони земель. 

Законодавче закріплення у ст. 1 ЗК УРСР 1990 року права власності 

народу України на землю можна розцінювати як перший крок на шляху до 

переходу від права виключної державної власності на землю до визнання 

українського народу виключним власником землі у межах території 

Української РСР як обов’язкової передумови реалізації одного із принципів 

Статуту ООН – права нації на самовизначення аж до створення самостійної 

держави. Аналіз структури і змісту норм ЗК УРСР 1990 року свідчить, що 

закріплені у ст.1 кодексу положення щодо права власності на землю народу 

України не знайшли свого розвитку в інших нормах цього закону, а також у 

інших законах, які приймались до березня 1991 року, щодо здійснення 

фізичними і юридичними особами, державою і територіальними громадами 

права власності на землю, а також інших суб’єктивних речових прав на 

земельні ділянки [284, с. 87–88].  

Водночас у згаданому законі були закріплені, крім права постійного 

користування землею, також і право володіння та користування земельними 

ділянками, а також  право довічного успадковуваного володіння землею як 

самостійні, законом охоронювані юридичні титули використання земель 

сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення для чітко 

визначених у кодексі потреб. 
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Оскільки після внесених у березні 1992 року змін до цього кодексу 

право володіння землею було виключене з системи прав на земельні ділянки, 

в українській науці земельного, аграрного, цивільного права юридична 

природа права володіння і користування земельними ділянками з 

можливістю передачі у спадщину права володіння землею не була належним 

чином досліджена, що не можна вважати позитивним явищем у розвитку 

правової науки, а також у законодавчому  вираженні і забезпеченні речових 

прав на землю, формуванні сучасної системи права на землю. 

З огляду на проведене реформування відносин власності на землю, 

внаслідок чого відбувається зміна суті і характеру суспільних відносин у 

сфері використання і охорони землі з виключно публічних на приватно-

публічні, доцільно детальніше зупинитись на науковому аналізі юридичної 

сутності згаданих вище прав володіння земельними ділянками, аби можна 

було визначитись щодо доцільності і можливості реалізації таких речових 

прав на землю відповідно до Конституції України. 

Як було закріплено у ст. 14 закону УРСР «Про власність» від 7  лютого 

1990 року, для ведення селянського (фермерського) й особистого підсобного 

господарства, садівництва, будівництва та обслуговування жилих будинків і 

задоволення інших потреб, передбачених законом, громадянам надається 

земля у довічне успадковуване володіння. Порядок, умови і розміри надання 

земельних ділянок у таке володіння визначались ЗК УРСР 1990 року. Відтак 

об’єктами права довічного успадковуваного володіння могли бути земельні 

ділянки на таких категоріях земель, як землі сільськогосподарського 

призначення і землі населених пунктів. Суб’єктами такого права визнавались 

громадяни без конкретизації їх громадянства як державно-правового зв’язку 

з державою. 

Водночас за ЗК УРСР від 18 грудня 1990 року (ст. 6) володіння землею 

могло бути здійснене у двох правових формах: довічне успадковуване 

володіння і постійне володіння землею.  
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Причому суб’єктами першої форми володіння землею визнавались 

лише громадяни Української РСР, яким на такому юридичному титулі 

земельні ділянки надавались для ведення селянського (фермерського 

господарства); ведення особистого підсобного господарства; будівництва та 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель; садівництва; 

дачного і гаражного будівництва; традиційних народних промислів; у разі 

одержання у спадщину жилого будинку або його придбання. Порядок 

спадкування права володіння земельною ділянкою визначався цим Кодексом 

та іншими актами законодавства Української РСР.  

Суб’єктами права постійного володіння землею визнавались колгоспи, 

радгоспи, інші державні, кооперативні, громадські підприємства, установи і 

організації, релігійні організації, яким надавались земельні ділянки для 

ведення сільського та лісового господарства. 

Виходячи з того, які види цільового або ж функціонального 

використання земельних ділянок закріплювались у цьому кодексі, можна 

стверджувати, що об’єктами права постійного і довічного успадковуваного 

володіння виступали земельні ділянки на землях сільськогосподарського 

призначення, лісогосподарського призначення, населених пунктів, а також 

могли бути й інші категорії земель. 

Науковий аналіз норм закону УРСР «Про власність», ЗК УРСР 1990 

року в частині надання земельних ділянок у володіння виключно сільськими, 

селищними і міськими радами народних депутатів, підстав, умов 

виникнення, оформлення, переходу, збереження і припинення права 

володіння земельними ділянками, переліку і змісту прав і обов’язків 

землеволодільців та юрисдикційного захисту права дозволяє стверджувати 

те, що за своєю юридичною сутністю право володіння земельними ділянками 

(землею) можна розглядати як самостійне речове право на чужу земельну 

ділянку, тобто як закріплену у законі можливість громадян і юридичних осіб 

набувати у фактичне володіння і використовувати за чітко визначеним 

законом цільовим призначенням земельні ділянки, які перебували у 
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виключній державній власності і надавались фізичним та юридичним особам 

за рішенням сільських, селищних і міських рад для задоволення тих чи інших 

потреб із земель сільськогосподарського і несільськогосподарського 

призначення.  

Речовий характер такого права можна характеризувати крізь призму 

таких ознак, як похідний характер від права власності на землю, обмеженість 

правомочностей землеволодільця щодо здійснення такого права, 

використання земельної ділянки, розпорядження земельною ділянкою на 

власний розсуд, межі юридичного захисту права володіння землею тощо. 

Зокрема, на момент прийняття закону України «Про власність», ЗК УРСР 

1990 року земля хоч і проголошувалась власністю народу України, насправді 

належала на праві виключної державної власності, а тому всі інші особи не 

могли бути власниками землі і земельних ділянок. Виходячи з цього, у 

законодавстві було закріплено право володіння і право користування землею. 

За законом право володіння земельною ділянкою виникало після 

встановлення меж ділянки в натурі (на місцевості) і одержання документа, 

що посвідчує це право, тобто Державного акта на право володіння землею, 

який підлягав реєстрації у сільській, селищній і міській раді. 

Виключний характер права державної власності на землю був одним з 

ключових чинників, який визначав межі здійснення права володіння 

земельними ділянками, а також правові обмеження у використанні земельних 

ділянок, які були надані у володіння фізичних і юридичних осіб. Особа, яка 

володіла земельною ділянкою, не мала права самостійно, без рішення 

сільської, селищної, міської ради, на свій розсуд розпоряджатись земельною 

ділянкою, за виключенням добровільної відмови від права володіння 

ділянкою або ж передачі у спадщину спадкоємцям відповідно до закону. 

Також за рішенням сільських, селищних і міських рад право володіння могло 

бути припинене незалежно від волі володільця земельної ділянки у разі 

невиконання передбачених законом вимог щодо використання і охорони 

землі, а саме: використання землі не за цільовим призначенням або ж 
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нераціонального використання земельної ділянки, яке щодо земель 

сільськогосподарського призначення могло виражатись у нижчому від 

нормативного рівня врожайності, щодо інших земель за визначеними 

районними чи міськими радами показниками, використання земельної 

ділянки способами, що призводять до зниження родючості ґрунтів, їх 

хімічного і радіоактивного забруднення,  погіршення екологічної обстановки, 

систематичного невнесення земельного податку, невикористання протягом 

одного року земельної ділянки, наданої для сільськогосподарських потреб, і 

двох років – для несільськогосподарського виробництва, вилучення 

земельних ділянок. 

Законом також визначались межі здійснення права володіння 

земельними ділянками, на яких були розташовані будівлі і споруди, що 

належали особам на праві індивідуальної або ж спільної власності. При 

переході права власності на будівлі і споруди до нових власників переходило 

право володіння земельною ділянкою. Якщо ж право власності на такі 

будівлі набували декілька осіб і виділити частку кожному із співвласників 

будинку не було можливості, ділянка надавалась у спільне користування 

таким співвласникам із залишенням при цьому права власності на таку 

ділянку за державою.  

За змістом право володіння земельною ділянкою включало в себе права 

і обов’язки, якими були наділені володільці земельної ділянки: право 

самостійно господарювати на землі, право власності на вироблену 

сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації, право на посіви і 

посадки сільськогосподарських культур і насаджень, право зводити будівлі і 

споруди, право використовувати загальнопоширені корисні копалини, торф, 

водні і лісові об’єкти, інші корисні властивості землі, право ефективно 

використовувати землю відповідно до її цільового призначення, право 

здійснювати комплекс заходів з охорони земель, не погіршувати екологічну 

ситуацію тощо. 
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Як самостійний юридичний титул здійснення права володіння 

земельними ділянками могло бути захищене у порядку, передбаченому 

законом. Зокрема, закон гарантував володільцям земельних ділянок право на 

збереження володіння ділянками у разі знищення розташованих на них 

будівель чи споруд, відшкодування шкоди, припинення права володіння, 

відновлення порушеного права володіння земельними ділянками. 

Оскільки право постійного і довічного успадковуваного володіння 

землею мало обмежений законом характер, то воно не могло бути 

реалізоване у повному обсязі і не здійснювалось на практиці. Після 

проголошення незалежності України стало очевидним, що без законодавчого 

врегулювання відносин власності на землю на основі різних форм власності 

на землю здійснення права володіння землею не матиме позитивного ефекту. 

Саме тому 30 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла закон 

«Про форми власності на землю» [351], за яким в Україні встановлювалися 

три рівноправні форми власності на землю – державна, колективна і 

приватна. Відповідно до цього закону 13 березня 1992 року ВР України 

прийняла нову редакцію ЗК УРСР від 18 грудня 1990 року, за якою 

здійснення прав на земельні ділянки допускалось лише у рамках названих 

трьох форм власності на землю, тобто суб’єктами права постійного 

користування земельними ділянками державної власності на землю могли 

бути державні і комунальні підприємства, установи, організації, суб’єктами 

права колективної власності на землю – колективні сільськогосподарські 

підприємства, садівницькі товариства, сільськогосподарські кооперативи, 

сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі й створені на 

основі приватизації майна радгоспів та інших державних 

сільськогосподарських підприємств, а суб’єктами права приватної власності 

на землю визнавалися лише фізичні особи. За ЗК УРСР 1990 року земельні 

ділянки могли використовуватись у таких правових формах, як право 

власності на землю, право постійного користування землею, право 

тимчасового користування, у тому числі на умовах оренди землі. Водночас у 



 
 

 

58 

 

новій редакції ЗК УРСР 1992 року були вилучені норми, які закріплювали 

право володіння землею. Порівняльний аналіз норм першої і другої редакції 

ЗК УРСР свідчить, що основні нормативні положення цього закону щодо 

здійснення права володіння землею були поширені на регулювання відносин 

щодо здійснення права комунальної і приватної власності на землю. 

Відсутність у законі нормативних приписів щодо можливості здійснення 

права володіння землею означало, що таке право не було передбачено 

законом і тому використання земельних ділянок на такому правому титулі 

було фактично заборонено. 

Прийнята у червні 1996 року Конституція України закріплювала 

імперативи щодо здійснення права власності на землю Українського народу, 

а також гарантування права власності для громадян, юридичних осіб і 

держави, які мають набувати і реалізувати право власності на землю 

виключно відповідно до закону (ст. 14). При цьому в Основному Законі 

держави не закріплені три форми власності на землю, так само як і не 

міститься положень щодо набуття і реалізації інших прав на землю. За 

Конституцією України кожний громадянин має право користуватися  

природними об’єктами права власності народу відповідно до закону (ч. 1 ст. 

13). Виходячи з цих конституційних положень можна стверджувати, що 

законами України можуть бути передбачені й інші правові форми 

використання землі різними суб’єктами, включаючи і речові права на чужі 

земельні ділянки.  

У проекті ЦК України від 26 серпня 1996 року була зроблена спроба 

закріпити речові права, до яких відносили: право власності, володіння 

(посідання), а також права на чужі речі (сервітути, емфітевзис, суперфіцій, 

застава тощо). Однак при доопрацюванні проекту ЦК концепція речових 

прав зазнала змін і книга третя ЦК України отримала назву «Право власності 

та інші речові права». При цьому у главах 30 та 31 ЦК України володіння вже 

розглядається не як окремий інститут, а як «право володіння чужим майном». 

З інших прав на чужі речі у ст. 395 ЦК України безпосередньо згадуються 



 
 

 

59 

 

лише право користування (сервітут), право користування земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови 

земельної ділянки (суперфіцій) [425, с. 625].  

Попри згадані вище конституційні імперативи щодо здійснення прав на 

землю, з прийняттям 25 жовтня 2001 року нового ЗК України не відбулось 

істотних змін у юридичній моделі правового регулювання земельних 

відносин в частині здійснення речових прав на земельні ділянки, оскільки 

цей кодекс так само закріплював три форми власності на землю – приватну, 

державну і комунальну, в рамках яких закон допускав можливість набуття і 

реалізації таких суб’єктивних прав на земельні ділянки, як право власності, 

право постійного користування, право оренди.  

Єдиним винятком з такої юридичної моделі регулювання земельних 

відносин стало те, що у цьому законі були закріплені положення щодо права 

земельного сервітуту, в яких визначались зміст, види, порядок встановлення, 

умови дії, підстави припинення земельних сервітутів. По суті,  ЗК України 

започаткував в українському законодавстві та праві відродження речових 

прав на чужі земельні ділянки, що можна розцінювати як об’єктивну 

необхідність в еволюції правового регулювання відносин власності на землю, 

оскільки практика застосування норм земельного законодавства щодо 

вирішення земельних спорів з питань здійснення права власності на землю, 

права користування землею переконливо свідчила, що право власності на 

землю не може мати абсолютного характеру і тому для забезпечення балансу 

приватних і суспільних інтересів необхідно використовувати й інші правові 

форми, реалізація яких дозволяє задовольняти потреби та охоронювані 

законом інтереси різних учасників суспільних земельних відносин. 

Наступний етап у розвитку законодавчого забезпечення реалізації прав 

на чужі земельні ділянки поєднується з прийняттям у 2003 році ЦК України, 

норми якого закріплювали систему речових прав на майно, включаючи й 

земельні ділянки як нерухомість або ж нерухоме майно. Зокрема, ст. 395 ЦК 

України до речових прав на чуже майно відносить: право володіння, право 
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користування (сервітут), право користування земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної 

ділянки (суперфіцій). При цьому наведений перелік речових прав на чуже 

майно не є вичерпним, оскільки законом можуть бути встановлені й інші 

речові права на чуже майно. 

З огляду на те, що ЗК України був прийнятий на два роки раніше від 

ЦК України, застосування норм цих законів до правового регулювання 

відносин у сфері здійснення речових прав на земельні ділянки виявилось 

проблематичним. Пояснюється це колізіями між законами в частині визнання 

землі нерухомим майном і речових прав на нього за ЦК України та 

відсутністю у ЗК України норм щодо можливості здійснення інших, крім 

права земельного сервітуту, речових прав на земельні ділянки. Тому у квітні 

2007 року ВР України прийняла закон, яким внесла зміни і доповнення до ЗК 

України у частині законодавчого врегулювання можливості здійснення таких 

речових прав на земельні ділянки, як емфітевзис і суперфіцій. При цьому 

володіння землею залишалося, як і раніше, в Земельному кодексі не 

врегульованим. 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що врахування дії 

чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру робить доцільним 

розрізнення в еволюції законодавчого забезпечення прав на чужі земельні 

ділянки в Україні кількох історичних етапів: 1) з 1990 року до березня 1992 

року; 2) з 1992 року до 1996 року; 3) з 1996 року до січня 2002 року; 4) з 2002 

року до квітня 2007 року; 5) з 2007 року й дотепер. Кожен з названих етапів 

характеризується особливостями законодавчого вираження і нормативного 

регулювання набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки 

на основі взаємодії норм цивільного і земельного законодавства, якими 

визначаються види і правові механізми здійснення та захисту названих прав 

у сучасних умовах.  

Як слушно зазначають дослідники, для сучасної теорії земельного 

права і юридичної практики актуальною залишається, і навіть загострюється, 
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проблема чіткого визначення співвідношення приватноправових і публічно-

правових засад у регулюванні земельних відносин в сучасних умовах, 

пов’язана з прийняттям ЗК України від 25 жовтня 2001 року, ЦК України від 

16 січня 2003 року, ГК України від 16 січня 2003 року, законів «Про 

землеустрій» від 22 травня 2003 року [330], «Про іпотеку» від 5 червня 2003 

року [332], «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 5 червня 2003 року [343], 

«Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2003 року [338], «Про 

охорону земель» від 19 червня 2003 року [341], «Про державний контроль за 

використанням і охороною земель» від 19 червня 2003 року [325], «Про 

фермерське господарство» від 19 червня 2003 року [350], а також 

підготовкою низки проектів інших законів у цій галузі [292, с. 45].  

Слід зазначити що чинний ЗК значно зміцнив і розширив публічно-

правові засади регулювання земельних відносин, що відповідає базовим 

положенням Конституції України, згідно яким земля є основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Саме це надає правовому режиму земель публічно-правового характеру 

(навіть тим, які знаходяться на праві приватної власності). Цим пояснюється 

можливість обмеження та обтяження прав землевласників (глава 18 ЗК 

України), примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 

необхідності (ст. 147 ЗК України), консервації земель (ст. 172 ЗК України) 

тощо [141, с. 21]. 

У зв’язку з цим слід погодитись з висловленими фахівцями у галузі 

теорії земельного права міркуваннями [404; 467, с. 73; 105; 227], що згадані 

закони, а також прийняті пізніше інші законодавчі акти, за винятком окремих 

положень, по-різному регулюють відносини власності на землю як на 

концептуальному рівні, так і на рівні реалізації суб’єктивних прав на 

земельні ділянки. Зокрема, існують розбіжності: у визначенні суб’єктів права 

власності на земельні ділянки; у встановленні основних засад здійснення 

права власності на землю; у закріпленні суб’єктивних прав на земельні 
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ділянки у ЦК та у ЗК України; у визначенні меж здійснення суб’єктивного 

права власності на земельні ділянки, у рамках яких передбачається реалізація 

права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб, а також право користування чужою земельною ділянкою для 

забудови. Можна погодитися з думкою, що неузгодженості та протиріччя 

між згаданими кодексами негативно впливають на практику здійснення права 

власності на землю у всіх правових формах. Відтак існує необхідність 

приведення ЗК України у відповідність не лише з Конституцією України, а й 

з ЦК України та ГК України, що сприятиме забезпеченню захисту земельних 

прав громадян і юридичних осіб, територіальних громад, держави і народу 

при розбудові правової системи України [292, с. 46]. 

Одна з проблем пов’язана, зокрема, з регулюванням земельних 

сервітутів як Цивільним, так  і Земельним кодексом [387, с. 113].  

Стаття 9 ЦК України встановлює, що положення кодексу 

застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах 

використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових 

та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами 

законодавства, тобто у тій частині, в якій вони не врегульовані земельним 

законодавством. Таким чином, чітке визначення співвідношення земельного 

та цивільного права має не лише наукове, теоретичне, а й важливе практичне 

значення. 

У контексті висвітлення проблеми з’ясування співвідношення 

Цивільного та Земельного кодексів України Н.С. Кузнєцова наголошувала на 

тому, що при вирішенні цієї проблеми, передусім, слід застосовувати 

принцип lex specialis. Відповідно до нього ЦК України щодо ЗК України є 

кодексом загального характеру, що закріплює основні засади майнових 

відносин. ЗК України – це спеціальний кодекс, який, використовуючи 

загальні засади цивільного законодавства та спеціалізуючи їх, регламентує 

широку сферу сучасних земельних відносин. Разом із тим Н.С. Кузнєцова 

звертає увагу на необхідність врахування того, що lex specialis завжди має 
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бути вичерпним нормативним актом, який передбачає повноту регулювання. 

Однак, на її думку, з огляду на ту кількість неузгодженостей та бланкетних 

норм, що їх містить ЗК України, назвати цей спеціальний нормативний акт 

вичерпним і повним досить  складно [196, с. 19].  

Підсумовуючи аналіз галузевої належності відносин здійснення прав на 

чужі земельні ділянки, ми приєднуємось до позиції Н.І. Титової та  

М.Я. Ващишин, згідно з якою саме земельно-правова доктрина дозволяє 

врахувати істотні особливості земель, що відображено у земельному, а не 

цивільному праві [141, с. 15–21; 404].  

Актуальними також є питання з’ясування співвідношення та 

взаємозв’язку норм земельного та адміністративного права, оскільки чинний 

ЗК України регулює, поміж інших, суспільні відносини у сфері державного 

управління земельним фондом (розділ VІІ ЗК України «Управління в галузі 

використання і охорони земель»). У літературі з цього приводу зазначалося, 

що необхідним є вирішення питання щодо меж регулювання земельним та 

адміністративним правом суспільних відносин з державного управління у 

сфері використання й охорони земель, а також щодо характеру та галузевої 

приналежності правових норм, за допомогою яких здійснюється таке правове 

регулювання [352, с. 307–308].  

Зазначене співвідношення пропонується розглядати як тісний 

взаємозв’язок земельного і адміністративного права, чинником якого є 

використання обома галузями спільного методу правового регулювання – 

імперативного, а також наявністю у них спільного правового інституту – 

державного управління у сфері використання й охорони земель [224, с. 17]. 

Тому констатується необхідність врахування з боку представників науки 

адміністративного права та законодавця положень земельного права під час 

удосконалення правового регулювання адміністративних відносин у сфері 

державного управління земельним фондом і, навпаки, врахування положень 

адміністративного права під час удосконалення правового регулювання 

земельних відносин [41, с. 95–97]. 
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Виникають також проблеми розмежування повноважень у сфері 

розпорядження землями сільськогосподарського призначення [412], 

встановлення особливості майнових прав на земельну ділянку суб’єктів 

господарювання тощо. 

Зокрема, у літературі з господарського права досліджуються процес 

формування, особливості та зміст майнових прав на землю на різних етапах 

розвитку господарського обігу [452, с. 45–49], оборотоздатність майнових 

прав як об’єкта, зокрема, господарського обороту. При цьому об’єктивними 

чинниками, що безпосередньо впливають на визначення специфіки 

правового режиму землі як об’єкта цивільного і господарського обороту, 

визнаються фізичні властивості земельних ділянок [453, с. 246]. 

Оскільки Конституція України є тим фундаментом, на якому 

ґрунтується національне законодавство, саме норми Конституції України 

визначають сутність, зміст і форму, а також шляхи подальшого розвитку та 

вдосконалення і норм земельного права, зокрема. 

Основу формування сучасного земельного законодавства України, як 

зазначалося, склали Земельний кодекс України 2001 року та низка законів і 

підзаконних актів у сфері регулювання земельних відносин. 

Торкаючись основного питання – визначення права власності, слід 

зазначити, що ЗК України містить таке саме визначення права власності на 

землю, як те, що закріплене у ЦК України. Згідно зі ст. 78 ЗК України право 

власності на землю – це право володіти, користуватися і розпоряджатися 

земельними ділянками. Реалізація у цих кодексах цивілістичної концепції 

права власності на землю означає, що, по суті, йдеться про регламентацію 

лише відносин власника землі з іншими особами. Однак земельно-правове 

регулювання відносин земельної власності мало б ґрунтуватися на тій тезі, 

що потрібно регламентувати і ставлення власника до землі, котре не завжди 

можна виміряти його відносинами з іншими особами. 

З викладеного випливає, що земельне право має оперувати іншим за 

змістом правом власності, ніж цивільне право. Зокрема, як слушно зазначає 



 
 

 

65 

 

П.Ф. Кулинич, право приватної власності на землю має бути визнаним 

доктриною земельного права засобом забезпечення реалізації такого аспекту 

соціальної функції цього інституту, як покладення на власників земельних 

ділянок обов’язку враховувати при їх використанні суспільні інтереси та 

інтереси інших осіб. 

Принагідно слід зазначити, що у теорії права та законотворчій практиці 

України питання про застосування норм, принципів і методів приватного 

права до регулювання земельних відносин пов’язується не лише з реформою 

відносин власності на землю, а й з тим, чи визнається у законодавстві земля 

об’єктом нерухомого майна, яке може перебувати у товарно-грошовому обігу 

нарівні з іншим майном і бути предметом цивільно-правових угод [284, с. 

147]. 

Земельно-правова доктрина України ґрунтується на констатації тих 

реалій, що земля характеризується такою сукупністю специфічних рис і 

притаманних їй особливостей, які виводять її за рамки звичайних уявлень 

про речі, майно, предмети і товари. Земля не є звичайним майном чи товаром 

у традиційному розумінні – вона виступає як цінність особливого ґатунку, 

насамперед, як унікальний природний об'єкт, тому чисто цивілістичний 

підхід до врегулювання і регламентації правовими засобами суспільних 

відносин, що виникають щодо землі, не є прийнятним. Відповідно правовий 

режим власності на землю не може бути повною аналогією правового 

режиму власності на інше майно, включаючи будь-яку неземельну 

нерухомість, а цивільно-правові приписи стосовно інституту права власності 

на землю повинні мати додатковий, субсидіарний характер [201, с. 24]. 

Ми погоджуємося з позицією В.В. Носіка у тому, що земельні 

відносини за своїм характером є земельними, а не майновими, 

господарськими, фінансовими, адміністративними тощо відносинами, 

оскільки земля є самостійним, особливим, неповторним об’єктом в структурі 

правовідносин [284, с. 147].  
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Встановлення правового режиму землі у земельному законодавстві 

залежить від того, яким чином і в якому напрямку йде розвиток 

законодавства.  

У літературі обстоюється теза про те, що існує два основні підходи до 

розвитку земельного законодавства України – інтегрований і 

диференційований. Обсяг правового регулювання відповідних земельних 

відносин у рамках того чи іншого підходу визначається внутрішніми 

закономірностями співвідношення загального і окремого. Обсяг правового 

регулювання визначається також інтересами суспільства в даний конкретний 

період його розвитку і метою, яка має бути досягнута в результаті актів 

земельного законодавства [379, с. 77]. 

Синтезуючи зазначені підходи, В.І. Андрейцев запропонував 

визначення землі як головної територіально-просторової частини довкілля у 

межах території України, як матеріальної основи її суверенітету й 

національної безпеки, що характеризується особливістю природної 

структури – ґрунтового покриву, розміщення, поширення рослинності, 

водних об'єктів, корисних копалин та інших ресурсів, які формують сферу 

життя для людини і живих організмів, диференціюється на окремі частини, 

виступає основним засобом виробництва в сільському та інших галузях 

господарювання, операційною базою для системи розселення, розміщення 

галузей народного господарства та шляхів сполучення і є невід’ємною 

умовою, місцем, засобом і джерелом існування живих організмів, 

життєдіяльності людини, забезпечення її духовних і матеріальних потреб [13, 

с. 9]. 

Визначення поняття землі, земельної ділянки має методологічне 

значення для розмежування земельних і цивільних відносин. Основне 

питання, яке має бути при цьому вирішене, – чим є земля і земельна ділянка 

як об’єкт правовідносин. Це пов’язане з тим, що за чинним законодавством 

України земельна ділянка підпадає як під законодавче визначення речі 

(«предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права і 



 
 

 

67 

 

обов’язки» – ст. 179 ЦК України), так і під визначення майна («окрема річ, 

сукупність речей, а також майнові права та обов’язки» – ст. 190 ЦК України). 

Стаття 181 ЦК України прямо і категорично відносить земельні ділянки до 

нерухомих речей, а отже – до майна [251, с. 48]. Однак, на відміну від 

земельної ділянки, земля, як частина навколишнього середовища, як 

природний ресурс, не може підпадати під визначення речі, майна і не може 

бути об’єктом майнових прав. Попри специфіку землі як об’єкта правового 

регулювання, земельні ділянки як особливий різновид нерухомого майна [38, 

с. 13] є об'єктом регулювання земельного, цивільного, екологічного, 

природоресурсного тощо законодавства. У літературі зазначається, що 

частина земельних відносин відповідає поняттю цивільних відносин, 

зокрема, ті з них, що складаються в процесі відчуження земельних ділянок, 

надання їх в оренду, здійснення прав на земельні ділянки. Ці відносини є 

майновими, ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні та 

майновій самостійності їх учасників [251, с. 49]. Мали місце також спроби 

«жорсткого» розмежування цивільного та земельного права. Зокрема,  

В.В. Носік вважає, що земельні відносини за своїм характером є земельними, 

а не майновими, оскільки земля є самостійним, особливим, неповторним 

об’єктом в структурі правовідносин. Тому в сучасних умовах юридичне 

значення має не стільки майнова сутність окремих видів земельних відносин, 

скільки необхідність застосування методів цивільного права до регулювання 

земельних відносин [284, с. 147]. 

Щодо безпосередньо до прав на чужі речі, зокрема, на чужу земельну 

ділянку, то, як уже зазначалося, слід констатувати відсутність їх регулювання 

у законодавстві радянського періоду, хоча вони й мали місце. Радянська 

доктрина земельного права ґрунтувалася на визнанні державної власності на 

землю, що виключало існування сервітутів [6, с. 93]. 

Главою 30 ЦК України до речових прав на чуже майно віднесені:  

1) право володіння; 2) право користування (сервітут); 3) право користування 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);  



 
 

 

68 

 

4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій). Перелік не є вичерпним, 

оскільки законом можуть бути встановлені інші речові права на чуже майно. 

Сервітутним відносинам присвячена глава 16 ЗК України та глава 32 

ЦК України, що вказує не тільки на важливість цього інституту, як такого, 

що має давню правову історію, але й на його перспективність в майбутньому, 

оскільки сервітут забезпечує потреби осіб у користуванні земельними 

ресурсами, об’єктами нерухомості, в ефективному та раціональному 

здійсненні своїх прав власника (користувача). Тому сервітутні відносини вже 

давно розглядаються науковцями з позицій як земельного, так і цивільного 

права. Але, незважаючи на врегулювання сервітутних відносин такими двома 

вагомими законодавчими актами, чимало питань так і залишаються поза 

увагою законодавця, що призводить не тільки до колізій, але й до повного 

нерозуміння деяких питань.  

Зокрема, до останніх можна віднести питання щодо способів, якими 

встановлюється сервітут. 

Вперше серед інших кодексів України право земельного сервітуту було 

відображено у Земельному кодексі, що стало позитивним моментом, оскільки 

розвиток ринку землі та нерухомості обумовлював виникнення нових форм 

правовідносин. Цивільний кодекс, який вступив у дію через два роки після 

Земельного кодексу, також містив низку положень про земельні сервітути, 

навіть і ті, які не були передбачені Земельним кодексом.  

Порівняльний аналіз деяких норм стосовно сервітутів дозволяє дійти 

висновку про певні розбіжності у регулюванні цими кодифікованими актами 

сервітутних відносин.  

Як зазначалося, сервітутні земельні відносини регулюються главою 16 

ЗК України та главою 32 ЦК України. Але слід згадати, що Лісовий кодекс 

України містить ст. 23, котра регулює статус лісових сервітутів, як право 

користування чужою земельною лісовою ділянкою [223]. 

Таким чином, аналіз та порівняння норм ЗК України та ЦК України 

свідчать про існування прогалин стосовно способів встановлення земельного 
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сервітуту. Норми ЦК України є більш адаптованими, оскільки мають 

відсильні норми або логічний зв'язок між способами встановлення та їх 

реалізацією через цивільне законодавство. Натомість норми ЗК України, хоча 

й закріплюють способи встановлення земельного сервітуту, але у багатьох 

випадках не передбачають способів їхньої практичної реалізації. Тому є сенс 

збереження належної уваги законодавця до цього питання. Тоді інститут 

сервітутних відносин буде мати майбутнє.  

Зазначене стосується не лише норм щодо сервітутів, а й інших прав на 

чужі земельні ділянки.  

Права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб або для забудови регулюються нормою 

(підкреслено мною – Т.Х.) глави 16-1 ЗК України. Зазначена глава містить 

лише одну статтю – 102-1 «Підстави набуття і зміст права користування 

чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для 

забудови». У ЦК України речовим правам на чуже майно присвячено розділ 

ІІ, що складається з п'яти глав. Глави 33 та 34 ЦК України присвячені 

емфітевзису та суперфіцію відповідно. При цьому у ЗК України встановлено 

правило, відповідно до якого і емфітевзис, і суперфіцій виникають на 

підставі договору між власником земельної ділянки та особою, що виявила 

бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, 

відповідно до ЦК України. Суперфіцій може виникати також на підставі 

заповіту (ч. 1 ст 102-1 ЗК України). Таке саме правило встановлене і ЦК 

України (ч. 1 ст. 413 ЦК України). І глава 16-1, і відповідно стаття 102-1 

з'явилися у Земельному кодексі завдяки Закону України від 27 квітня 2007 

року «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу 

України», яким зміст окремих положень ЗК України приведений у 

відповідність із ЦК України.  

Строк дії договору емфітевзису або суперфіцію встановлюється за 

згодою сторін. Разом із тим щодо земельних ділянок державної та 
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комунальної власності законодавством встановлено максимальний строк, на 

який може бути укладений договір суперфіцію або емфітевзису. Цей строк 

становить 50 років (частина 1 ст. 408 та частина 5 ст. 413 ЦК України). 

У літературі зазначається, що ЗК України відсилає до ЦК України у 

випадку укладення договору емфітевзису або суперфіцію. Але ЦК України 

спеціальних приписів щодо укладення таких договорів не містить. Оскільки в 

практичній діяльності виникають значні труднощі з укладенням таких 

договорів, то до них зазвичай включаються умови, характерні для договору 

оренди землі.  

Таким чином, можна зробити висновок, що приведення норм різних 

галузей права у цій сфері до єдиної концепції регулювання створить 

можливість більш ефективного впорядкування відповідних відносин. 

 

1.3. Права на чужі земельні ділянки в системі конституційних прав 

на землю в Україні 

 

Говорячи про систему прав на землю в Україні, слід звернутися до 

положень Конституції України та інших законодавчих актів, а також до 

доктрини земельного та цивільного права.  

У Конституції України закладена концепція земельного законодавства, 

де закріплюється, насамперед, право власності на землю крізь призму прав 

людини. Так, у ст.ст. 13, 14 Конституції закріплене право власності 

Українського народу на землю та інші природні ресурси, забезпечується 

державний захист усіх суб’єктів права власності і господарювання, їх 

рівність перед законом, гарантується непорушність права власності на землю, 

яке набувається й реалізується громадянами, юридичними особами і 

державою виключно відповідно до закону. 

Інститут права власності на землю є одним з основних правових 

інститутів земельного права, оскільки відносини власності виступають 

передумовою виникнення будь-яких інших правовідносин стосовно землі. 

http://zem.com.ua/uk/poslugi/37-poslugi/138-oformlennya-dogovoriv-orendi-zemli-ta-jikh-podovzhennya
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Норми, пов’язані з відносинами власності, поділяються у 

континентальному праві на два інститути: права на свої речі та права на чужі 

речі. Законодавство країн континентальної Європи щодо речових відносин має 

єдине методологічне підґрунтя – римське приватне право. Речові права дають 

змогу їх володільцю безпосередньо впливати на річ, яка є об’єктом цих прав. 

Володілець речового права має вищу владу над річчю. Право може бути 

максимально повним, абсолютним (право власності) або  обмеженим (права на 

чужі речі). В англосаксонському праві згаданий вище поділ прав відсутній, а 

натомість права на свої та чужі речі об'єднані в одному загальному інституті 

«речове право». 

З появою різних форм власності на землю відбувається формування 

структури відповідних інститутів земельної власності і поділ її на два 

основних інститути: публічну власність і приватну власність на землю. На 

думку П.Ф. Кулинича, публічна власність охоплює державну і комунальну 

власність, а приватна – приватну власність фізичних і юридичних осіб [203, 

с. 93, 94]. Щодо такого специфічного виду права власності, як право 

власності Українського народу, було проведене монографічне дослідження 

В.В. Носіком, який, зокрема, дійшов висновку, що суспільне визнання і 

конституційне гарантування права приватної власності на землю не змінює 

публічного характеру відносин власності на землю Українського народу [293, 

с. 13]. 

Традиційно визначення поняття власності відбувалось через категорію 

присвоєння. Пізніше А.В. Венедиктовим була запропонована концепція, 

відповідно до якої власність слід розглядати у двох аспектах – економічному 

(базисні (виробничі) відносини) та юридичному (право власності). На його 

думку, право власності – це право індивіда чи колективу використовувати 

засоби та продукти виробництва своєю владою та у своєму інтересі на 

підставі існуючої в даному суспільстві системи класових відносин та 

відповідно до неї [50]. Ця теорія залишалася поширеною й пізніше. Так,  

В.П. Камишанський характеризував власність як ставлення певних осіб до 
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матеріальних благ, мов до своїх, та зазначав, що одним з елементів поняття 

власності є відносини між людьми з приводу певного майна, а іншим – 

ставлення особи до майна як до свого власного [154, с. 19]. Ю.К. Толстой 

вважав, що власність – це ставлення особи до речі, котра їй належить, як до 

своєї, що виражається у володінні, користуванні та розпорядженні нею, а 

також в усуненні втручання кожної третьої особи у ту сферу господарського 

панування, на яку поширюється влада власника [83, с. 341]. 

Разом із тим, як слушно зазначав Д.М. Генкін, присвоєння не може 

бути специфічною ознакою права власності [63, с. 53–54]. Власність 

відрізняється від інших можливих видів присвоєння найбільшою 

пов’язаністю особи та речі, максимальним ступенем панування особи над 

річчю. При цьому власність як суспільне відношення характеризується тим, 

що особі, яка привласнила річ, протистоять особи, які ставляться до речі як 

до чужої, а до власника – як до того, кому ця річ належить. Таке економічне 

(майнове) відношення, будучи врегульованим нормою права, стає предметом 

вивчення юриспруденції [149, с. 34].  

Враховуючи згадані вище зауваження, Є.О. Харитонов запропонував 

визначати власність як такі суспільні відносини з приводу речей, у яких одні 

особи (власники) ставляться до речей, мов до своїх, а всі інші особи (не 

власники) ставляться або мають ставитись до цих самих речей, мов до чужих, 

і утримуватися від будь-яких зазіхань на ці речі [437, с. 508]. 

Зміст права власності розкривається через такі елементи, як володіння, 

користування та розпорядження. Таким чином, йдеться про так звану 

традиційну тріаду повноважень власника, яка донедавна не піддавалася 

сумніву. Цей підхід закріплено на сьогоднішній день і українським 

законодавцем (ст. 78 ЗК, ст. 317 ЦК). Прихильники цієї концепції 

зазначають, що повноваження володіння, користування та розпорядження 

тісно взаємопов’язані (їх не завжди можливо розмежувати) і лише разом вони 

є узагальненим вираженням тих численних прав, які може здійснювати 

власник.  
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У земельному праві визначення права власності є більш звуженим, оскільки 

стосується конкретного, визначеного об'єкта. Так, право власності на землю в 

об’єктивному розумінні являє собою сукупність або систему правових норм, 

які закріплюють, регламентують та охороняють відносини власності на 

земельні об’єкти та їх ресурси. 

Право власності на землю в суб’єктивному розумінні – це сукупність 

правових норм, які регламентують відносини, пов’язані з володінням, 

користуванням і розпорядженням земельними ділянками та їх використанням 

власниками на свій розсуд для задоволення своїх матеріальних потреб та 

реалізації інших інтересів [380, с. 99]. 

Порівняння права власності взагалі та права власності на землю 

свідчить, що останнє має специфічні риси, зумовлені особливостями землі як 

об’єкта природи і господарювання. Це знайшло відображення і у 

доктринальній характеристиці права на землю. Так, П.Ф. Кулинич розглядає 

право власності на землю як різновид права власності, зазначаючи, що 

«право власності на землю характеризується комплексним характером, 

поєднанням загально дозвільних та спеціально дозвільних методів правового 

регулювання, а також провідним місцем норм земельного права у 

регулюванні переважної більшості суспільних відносин земельної власності» 

[201, с. 22]. В.В. Носік право власності на землю розглядає як «юридичну 

форму виразу свободи особи у визнаних в суспільстві і визначених у 

правовій системі та гарантованих основним законом межах, у яких має 

здійснюватися відповідно до об’єктивних законів розвитку природи, 

економіки, суспільства використання ґрунту та інших функцій землі, а також 

природних ресурсів у прогресивному виробництві абсолютної і відносної 

вартості, її розподілі і використанні для задоволення життєвих потреб та 

інтересів особи чи групи осіб, всього народу, а також захищатися державою 

встановлена в праві міра можливої та необхідної поведінки особи від 

порушень цих меж всіма учасниками (суб’єктами) суспільних відносин» 

[286, с. 11]. Л.П. Заставська розуміє право власності на землю як 
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«врегульоване нормами земельного права володіння, користування і 

розпорядження земельними ділянками з додержанням правових вимог щодо 

цільового і раціонального використання землі, землеустрою, земельного 

кадастру, екологічної безпеки, обмежень та обтяжень» [131, с. 4]. І.І. 

Каракаш розглядає право власності на землю у суб'єктивному та 

об'єктивному розумінні. У суб'єктивному розумінні: «це сукупність правових 

норм, що регулюють відносини по володінню, користуванню та 

розпорядженню земельними ділянками та їх використанню власниками за 

своїм розсудом для задоволення своїх матеріальних потреб та реалізації 

інших інтересів» [155, с. 11]. В об'єктивному розумінні: «це система правових 

норм, що закріплюють, регламентують та охороняють відносини власності на 

земельні ресурси та регулюють володіння, користування та розпорядження 

земельними ділянками, що належать власникам та використовуються ними за 

своїм розсудом для задоволення своїх матеріальних потреб та реалізації 

інших інтересів» [155, с. 11]. Право власності, на думку В.І. Андрейцева, – це 

сукупність повноважень різних суб'єктів (держави, юридичних та фізичних 

осіб) щодо володіння, користування і розпорядження належними їм 

природними ресурсами (у тому числі земельними) [10, с. 55]. На обсяг 

правомочностей власника впливають особливості земельних ділянок, які 

перебувають у власності, а також особливості правового статусу земельних 

власників та інші обставини [122, с. 173]. 

Можна погодитися з думкою В.Д. Сидор, що оскільки реалізація 

правовідносин права власності на земельну ділянку підпадає під дію, як 

мінімум, двох галузей законодавства – цивільного, яке встановлює загальні 

положення про право власності на майно, і земельного, що встановлює 

особливості реалізації цього права для земельних ділянок, то слід визнати, 

що ця категорія тісно пов’язана з обома галузями. При цьому якщо право 

власності, як сукупність норм, завжди було інститутом цивільного 

законодавства, то право власності на земельну ділянку вважається інститутом 

як цивільного, так і земельного законодавства. У рамках вивчення відносин 
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права власності на землю варто звернути увагу на ту особливість, що право 

власності має, по суті, не один об’єкт у земельних правовідносинах, а, як 

мінімум, два – земельну ділянку і землю», що зумовлює специфічне 

ставлення до землі (земельної ділянки) як, насамперед, складової 

навколишнього природного середовища і вже потім – як до об’єкта у 

майнових відносинах [380, с. 102; 378, с. 246].  

Стаття 78 ЗК України встановлює зміст права власності на землю як 

суб’єктивного права і визначає його як сукупність правомочностей по 

володінню, користуванню і розпорядженню земельними ділянками, яке 

набувається та реалізується на підставі Конституції України, Земельного 

кодексу України, а також інших законів, що видаються відповідно до них. 

Зазначені правомочності у тій чи іншій інтерпретації згадуються у 

законодавстві більшості країн. Разом із тим усе частіше вчені зазначають, що 

поряд з наведеними трьома повноваженнями власника варто виділяти й інші 

повноваження.  

Найбільш поширеною є думка про можливість виділення також 

повноваження управління [277; 436; 56]. Крім того, до додаткових 

повноважень власника відносять повноваження контролю [406], слідування 

та переваги [173, с. 412], повноваження усунення втручання всіх третіх осіб у 

сферу свого господарського панування [26, с. 79–80; 81, с. 329] тощо. 

Пропонувалося також виключити зі змісту права власності повноваження 

володіння, яке розглядають як самостійну правову категорію, і у зв’язку з 

цим відносити до змісту права власності повноваження користування, 

розпорядження та віндикації, а іноді й права вільного доступу та виняткового 

володіння [26, с. 79–80]. 

Стаття 90 ЗК України містить перелік прав власника землі, до яких 

відносить: 

а) право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, 

передавати її в оренду, заставу, спадщину; 

б) право самостійно господарювати на землі; 



 
 

 

76 

 

в) право власності на посіви і насадження сільськогосподарських та 

інших культур, на вироблену продукцію; 

г) право використовувати у встановленому порядку для власних потреб 

наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові 

насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі; 

ґ) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом; 

д) право споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і 

споруди. 

Перераховані права в основному охоплюються змістом права власності, 

однак деякі зі згаданих у ст. 90 ЗК України прав залишаються поза межами 

класичної тріади. Разом із тим їх не можна вважати і складовими права 

власності (право на відшкодування збитків, право використовувати корисні 

копалини, торф, лісові насадження тощо). 

Розкриття змісту права власності не завершується визначенням 

належних власнику правомочностей, оскільки зазначені правомочності 

можуть належати не лише власнику, а й іншим особам. Тому виділяється 

специфічна ознака, властива ним саме як правомочностям власника. Вона 

полягає у тому, що власник належні йому правомочності здійснює на свій 

розсуд. Стосовно права власності, здійснення права на свій розсуд, у тому 

числі і розпорядження ним, означає, що влада (воля) власника спирається 

безпосередньо на закон, існує незалежно від волі всіх інших осіб щодо цієї 

речі. Волевиявлення всіх інших осіб не лише спирається на закон, а й залежить 

від волі власника, зумовлене нею [269, с. 26]. 

У зв’язку з цим усе більш поширеною стає концепція, відповідно до 

якої право власності не зводиться до будь-якого жорсткого переліку 

правомочностей та полягає в тій мірі реальної юридичної влади над майном, 

яка гарантується власнику правопорядком [241, с. 313; 272, с. 336]. Такий 

підхід видається слушним, проте, не зупиняємось тут на проблемах змісту 

права власності, оскільки це питання не є предметом нашого дослідження.  
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Отже, можна зробити висновок, що право власності на земельну 

ділянку означає сукупність усіх трьох правомочностей: володіння, 

користування та розпорядження. Однак, як зазначається у літературі, 

визначення права власності лише шляхом переліку елементів класичної 

«тріади» викликає заперечення, оскільки можна навести чимало прикладів, 

коли правомочності володіння, користування та розпорядження знаходяться 

не у власника, а в іншої особи, і, навпаки, прикладів, коли у певний момент 

часу власник не має всіх трьох правомочностей [254, с. 4]. Тому більш 

вдалим здається визначення права власності, надане у частині 1 ст. 316 ЦК 

України, яка пропонує під правом власності розуміти право особи на річ 

(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно 

від волі інших осіб. Імпонує нам також визначення права власності, 

запропоноване В.В. Носіком: у суб’єктивному сенсі право власності на 

землю є визнаною у суспільстві, гарантованою Конституцією України 

можливістю окремої особи чи іншого суб'єкта у визначених законом межах 

вільно набувати на підставі власності земельну ділянку і на свій розсуд 

використовувати природні властивості землі для прогресивного виробництва, 

розподілу і використання капіталу на основі підвищення родючості ґрунту, 

задоволення інших потреб, самостійно відмовитися від власності на землю 

або іншими способами розпорядитися нею, а також можливістю самостійно 

чи через державу захищати земельну власність [284, с. 492].  

Розглянувши найбільш істотні вияви юридичної сутності права 

власності у системі речових прав на землю, можна стверджувати, що це 

право є основним серед інших речових прав на землю і характеризується 

найбільш повним вираженням можливостей особи щодо використання землі 

шляхом набуття її у володіння, користування ділянкою для задоволення своїх 

потреб, розпорядження ділянкою на свій розсуд з обов'язковим додержанням 

встановлених законом, договором, рішенням суду обмежень і обтяжень щодо 

здійснення права власності на землю. 



 
 

 

78 

 

За ЗК України відмінними від права власності є: право користування 

землею (право постійного користування земельною ділянкою, право оренди 

земельної ділянки, надання земельної ділянки в концесію) (глава 15 ЗК 

України); право земельного сервітуту (глава 16 ЗК України); право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) і право користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій) (глава 16-1 ЗК України). 

З існування різного переліку зазначених прав у земельному та 

цивільному праві й будемо виходити при їх характеристиці та розмежуванні. 

Оскільки права на чужі земельні ділянки є речовими, передусім, 

виникає необхідність відмежування їх від права власності. Тим більше що 

існує позиція, згідно з якою права на чужі речі охоплюються правом 

власності. Так, В.К. Гуревський пропонує розрізняти право власності у 

широкому та вузькому значенні. При широкому розумінні права власності до 

нього належать усі права речового змісту, включаючи право на чужі речі 

(узуфрукт, сервітут, суперфіцій, емфітевзис, застава). Зміст права на чужу річ 

у широкому розумінні права власності виражається здатністю володіння, 

користування та розпорядження [94, с. 84]. 

Проте ці категорії не є тотожними. Основними відмінностями між 

ними є: 

1) характер джерела влади особи над речами;  

2) обсяг повноважень щодо здійснення прав стосовно земельної 

ділянки. Так, власник здійснює свої повноваження стосовно речей, які йому 

належать, своєю владою і у своєму інтересі, а особа, яка має право на чужі 

речі, користується ними на підставі обтяження чужого права власності. Якщо 

власник має увесь обсяг повноважень щодо речі, яка йому належить, то 

особа, яка має право на чужі речі, наділена лише правом користування і 

часткового володіння ними (але не має права розпорядження цими речами).  

Досліджуючи право власності, потрібно відмежовувати його від права 

на чужі речі ще й за тією ознакою, що право на чужу річ має своїм предметом 
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річ не в усій її повноті, а лише її певну сторону або якийсь вид користування 

цією річчю. У цьому випадку річ залишається власністю однієї особи, а за 

іншою особою визнається лише часткове, обмежене панування над тією чи 

іншою стороною речі. Такі права відомі під назвою права на чужі речі (die 

Rechte an fremden Sachen, jura in re aliena); вони не лише не виключають 

власність, а й підтверджують її існування [269, с. 46]. 

Визначаючись з системою прав на землю і місцем в ній прав на чужі 

земельні ділянки, не можна залишити поза увагою поняття права 

землекористування та його види. У цивілістиці право користування майном 

характеризується як відносно-абсолютне право, оскільки йому властиві 

ознаки і речових, і зобов’язальних прав [458, с. 397]. Цивільне законодавство 

закріплює низку речово-зобов'язальних прав користування майном: право 

користування (сервітут), право найму (оренди), право безоплатного 

користування майном (позички), право оренди земельної ділянки, право 

найму будівлі або іншої капітальної споруди, право оренди транспортного 

засобу, право оренди державного та комунального майна, право лізингу 

тощо. Підставами виникнення права користування можуть бути різноманітні 

юридичні факти: договір, односторонній правочин (заповіт), рішення суду, 

адміністративний акт, закон. Із врахуванням підстав виникнення розрізняють 

суто речове право користування, що виникає з одностороннього правочину, 

рішення суду, адміністративного акта, закону, та зобов'язально-речове право 

(відносно-абсолютне), що виникає з договору. 

Зазвичай право користування порівнюють з правом власності. Так, на 

думку С.І. Шимон, право користування завжди має конкретний зміст, чітко 

визначені рамки щодо його здійснення. Якщо для власника діє загальний 

дозвільний принцип – право власності дозволяє йому будь-які дії зі своїм 

майном, крім тих, які заборонені законом, то право користування 

уповноважує особу виключно на вчинення таких видів дій, які їй дозволено 

вчиняти відповідно до договору чи закону, і з чітко визначеною метою. При 

цьому функцією права користування є забезпечення реалізації повноважень 
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управомоченої особи, аналогічних повноваженням власника. У таких 

випадках одна й та сама річ слугує двом суб’єктам (власнику і не власнику – 

користувачеві), кожен з яких має можливість одержання з майна вигод 

економічного характеру. При цьому суб’єкт права користування чужим 

майном отримує вигоди, безпосередньо вилучаючи з речі її корисні 

властивості. Натомість власник отримує вигоди від майна, переданого в 

користування іншій особі, опосередковано, шляхом одержання плати за 

користування його річчю від суб’єкта користування, котрий здійснює 

безпосередній вплив на річ, користуючись нею. Таким чином, право 

користування чужим майном визнається таким, що обтяжує право власності, 

забезпечену законом можливість управомоченої особи вилучати корисні 

властивості речі, яка належить на праві власності іншій особі, шляхом 

безпосереднього впливу на річ у визначений спосіб і з певною метою [458, с. 

400]. 

У земельно-правовій доктрині право землекористування розглядається 

як самостійне право, яке включає в себе володіння і користування земельною 

ділянкою відповідно до цільового призначення земельної ділянки з  

додержанням обмежень і заборон щодо використання землі [155]. 

Право користування землею у системі прав на землю посідає важливе 

місце як передбачений законом спосіб вилучення та використання корисних 

властивостей землі. Правові приписи, присвячені регламентації відносин 

щодо використання землі, зосереджені у главі 15 ЗК України і становлять 

законодавчу основу самостійного правого інституту у системі земельного 

права України. За чинним земельним законодавством право 

землекористування може здійснюватися у двох формах – право постійного 

землекористування і право землекористування на умовах оренди (право 

оренди землі). Причому право постійного користування може здійснюватись 

на землях державної і комунальної власності, тоді як право оренди землі 

може мати місце на землях усіх форм власності – приватній, державній, 

комунальній. 
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За своєю юридичною природою  право землекористування є похідним і 

залежним  від права власності на землю. Сутність такого права полягає у 

тому, що воно виникає лише за волевиявленням власника, який може 

передавати користувачеві належне йому право користування як у повному, 

так і обмеженому обсязі, а також вимагати припинення землекористування 

на підставах і в порядку, передбачених законом. Похідний характер права 

землекористування значною мірою обумовлений і визначається правом 

власності на землю щодо використання землі за цільовим і функціональним 

використанням, реалізації права земельних сервітутів, виконання обмежень у 

використанні землі, переходу і припинення прав на земельні ділянки тощо. 

Норми правового інституту землекористування, регулюючи 

використання землі, ґрунтуються на певних принципах, основних засадах 

його правового регулювання, які мають узгоджуватись із загальними 

принципами, передбаченими у ст. 5 ЗК України. У свою чергу, норми цього 

інституту визначають особливості здійснення суб’єктивного права 

землекористування, як забезпеченої і гарантованої державою правової 

можливості і здатності конкретної особи на підставі закону, договору чи 

рішення суду набувати у володіння і використовувати корисні властивості 

земельної ділянки відповідно до цільового призначення землі, їх 

функціонального використання, з додержанням встановлених правових 

обмежень і обтяжень у використанні землі та здійсненні права володіння і 

користування земельними ділянкам. Разом із тим здійснення права 

землекористування тягне виникнення, зміну і припинення земельних 

правовідносин, зміст яких складають права і обов’язки відповідних суб’єктів 

щодо володіння і користування землею (земельними ділянками). 

У зв’язку з цим варто погодитись з позицією, котра існує в теорії 

земельного права, прихильники якої вважають, що праву землекористування 

притаманний комплексний характер, оскільки систематизує законодавчі 

вимоги і, по-перше, об’єднує їх у формі правових норм у земельно-правовий 

інститут, по-друге, охоплює правомочності (право володіння та право 
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користування земельною ділянкою) суб'єктів – користувачів конкретних 

земельних ділянок, по-третє, регламентує права й обов’язки 

землекористувачів, які реалізуються у правовідносинах [134, с. 183-184]. 

Суттєвим у контексті даного дослідження є те, що право 

землекористування – це право володіння і користування земельною 

ділянкою. 

Суб’єктами права землекористування можуть бути фізичні і юридичні 

особи. Від виду суб'єкта правовідносин залежить і вид землекористування. 

Так, зокрема, недержавні і некомунальні юридичні особи можуть виступати 

суб’єктами лише орендного землекористування, сільськогосподарським 

державним і комунальним підприємствам земля може бути надана у постійне 

користування для науково-дослідних, навчальних цілей і ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (ст. 24 ЗК України), 

несільськогосподарським – для ведення відповідної несільськогосподарської 

діяльності або підсобного господарства (ст.ст. 65, 37 ЗК України). 

Слід зазначити, що у літературі з земельного права не запропоновано 

чіткої класифікації права землекористування, оскільки види такого 

користування розділяються за різними підставами [156, с. 59–78; 455, с. 95]. 

Зокрема, пропонується поділяти види землекористування за основним 

цільовим призначенням і за суб’єктами права. «Поділ землекористування на 

підвиди має місце у випадку конкретизації основного цільового призначення 

земельної ділянки і диференціації суб’єкта землекористування як родового 

поняття. Так, з урахуванням об’єкта і суб’єкта права землекористування 

можна розрізняти, наприклад, право державних чи комунальних підприємств 

і право громадян на користування землями сільськогосподарського 

призначення» [134, с. 188]. За таким критерієм, як строки, на які надаються 

земельні ділянки, запропонований поділ на постійне та тимчасове 

землекористування [455, с. 95]. Чинне земельне законодавство не передбачає 

тимчасового використання землі як самостійного правового типу здійснення 

права землекористування. Водночас п. 7 Перехідних положень ЗК України 
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передбачено, що громадяни та юридичні особи, що одержали у власність, у 

тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, земельні ділянки у 

розмірах, що були передбачені раніше діючим законодавством, зберігають 

права на ці ділянки. 

Частиною 1 ст. 92 ЗК України визначається, що право постійного 

користування земельною ділянкою – це право володіння і користування 

земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, 

без встановлення строку.  

Оскільки право постійного користування має важливе значення, у 

науковій  літературі з земельного права виділяють такі його ознаки:  

По-перше, порівняно з правом власності на землю, відповідно до якого 

власнику ділянки належать правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження нею, право постійного користування нею охоплює лише дві з 

означених правомочностей, а саме правомочності щодо володіння і 

користування землею, тому постійний землекористувач може володіти і 

користуватися земельною ділянкою і не може її відчужувати шляхом 

продажу, дарування, міни, передачі у спадщину, а також  не вправі передати 

земельну ділянку в оренду чи заставу. 

По-друге, право постійного користування земельною ділянкою є 

безстроковим, оскільки надається без заздалегідь визначеного строку. 

По-третє, за чинним ЗК України у постійне користування можуть 

надаватись земельні ділянки із земель державної та комунальної власності. 

По-четверте, приватизовані землі не можуть надаватися у постійне 

користування [134, с. 191–194]. 

Тому володіти землею на праві постійного користування може лише 

обмежена кількість суб'єктів. Так, згідно зі ст. 92 ЗК України, право 

постійного користування земельною ділянкою із земель державної та 

комунальної власності набувають: а) підприємства, установи та організації, 

що належать до державної та комунальної власності; б) громадські 

організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та 
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організації; в) релігійні організації України, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва 

і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення 

їх діяльності [321]; г) публічне акціонерне товариство залізничного 

транспорту загального користування, утворене відповідно до Закону України 

«Про особливості утворення публічного акціонерного товариства 

залізничного транспорту загального користування» [340]; ґ) вищі навчальні 

заклади незалежно від форми власності [318]; д) співвласники 

багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та 

забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб 

власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових 

приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку [339]. 

Науково-теоретичний аналіз істотних ознак права постійного 

користування земельними ділянками дозволяє стверджувати, що за своєю 

юридичною природою це право має речовий характер і йому притаманні всі 

особливості здійснення такого права, які були характерними для права 

постійного володіння, закріпленого у ЗК УРСР 1990 року: залежність від 

права державної і комунальної власності на землю, фактичне володіння 

земельними ділянками на підставі рішень органів державної влади і 

місцевого самоврядування, обмеженість використання землі, заборона 

землекористувачеві самостійно розпоряджатись земельною ділянкою, 

можливість припинення права користування землею в адміністративному 

порядку, можливість юрисдикційного захисту права землекористування 

тощо.  

Проведений у науці земельного права України юридичний аналіз 

змісту цього права у контексті правового режиму землі як об’єкта 

інвестиційного розвитку свідчить, що залучення інвестицій на такому 

юридичному титулі є проблематичним з таких підстав: а) земля перебуває у 

державній чи комунальній власності, право розпорядження якою здійснюють 

органи державної влади чи місцевого самоврядування; б) земельні ділянки 



 
 

 

85 

 

надаються у користування виключно державним і комунальним 

підприємствам, які не виступають потенційними інвесторами економічного 

розвитку; в) освоєння таких земель на такому праві не може відбуватися за 

рахунок залучення як національних, так і іноземних приватних інвестицій;  

г) державні і комунальні підприємства не можуть самостійно приймати 

рішення про укладення інвестиційних договорів з інвесторами на освоєння 

таких земельних ділянок без відповідних рішень органів державної влади чи 

органів місцевого самоврядування [169, с. 97–98]. 

Згідно зі ст. 93 ЗК України право оренди земельної ділянки – це 

засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною 

ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої 

діяльності. Спеціальним законодавчим актом у сфері орендних відносин, 

предметом яких виступає земельна ділянка, є Закон України «Про оренду 

землі». Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в 

порядку, передбачених ЗК України, ЦК України, Закону України «Про 

оренду землі» та іншими законами України. 

Принципові відмінності речових прав на земельну ділянку й оренди 

полягають в тому, що: 1) перші є речовими правами, а оренда – 

зобов'язальними; 2) речові відносини мають абсолютний характер; оренда – 

зобов'язальний, тобто відносний; 3) речові права мають безстроковий 

характер, тоді як орендні відносини – строкові; 4) речове право має пасивний 

характер. Виходячи з цього, коли є необхідність в активних діях, то такі 

відносини регулюються договором, а не нормами речового права. 

Зобов'язальні відносини передбачають активні дії, і лише як виняток на 

учасника зобов'язання покладаються пасивні функції (орендар зобов'язаний 

утримуватись від перешкоджання нормальному використанню майна, 

зданого в оренду); 5) у випадку порушення речове право користується 

абсолютним захистом, тоді як права сторін договору оренди захищаються 

зобов’язальними позовами [266, с. 248–250]. 
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Крім традиційних видів права землекористування, земельне та цивільне 

законодавство України виокремлює право власника або користувача 

земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою 

земельною ділянкою – право земельного сервітуту та право користування 

чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) 

або для забудови (суперфіцій) [134, с. 190]. Виходячи з цього, закріплені у 

законодавстві права на користування чужими земельними ділянками 

необхідно розглядати як різновиди права землекористування.  

Слід констатувати, що в українській теорії земельного права юридична 

категорія «прав на чужі земельні ділянки» не стала предметом самостійного 

наукового дослідження у контексті визначення цього поняття як земельно-

правової категорії подібно до того, як це зроблено у сучасній доктрині 

цивільного права щодо наукового визначення поняття «права на чуже майно» 

[432; 445; 64; 73; 121; 178; 230]. У наукових працях із земельного права  

юридична природа прав на чужі земельні ділянки розглядалась фрагментарно 

у контексті дослідження права власності на землю [284; 94; 131], обмежень у 

використанні землі [44] або ж деяких речових прав на землю [235].   

Досліджуючи проблеми здійснення права власності на землю в Україні, 

В.В. Носік зазначив, що понад сімдесят років питання речових прав на землю 

не досліджувались ані в науці цивільного, ані в теорії земельного права, 

оскільки інститут речових прав за радянських часів був вилучений із 

законодавства і правової системи як такий, що не відповідав змісту концепції 

права виключної державної власності на землю, тому зміна суті і характеру 

відносин власності на землю, закріплення у Конституції України гарантій 

недоторканності права приватної власності на землю з необхідністю 

потребують не лише регулювання суб’єктивного права власності на землю, а 

й відродження і законодавчого забезпечення системи речових прав на землю, 

оскільки у законодавстві не визначені співвідношення права власності на 

землю з іншими речовими правами на землю, які обмежують чи обтяжують 

права власника земельної ділянки [284, с. 234–235]. 
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Враховуючи зазначене, вбачається за доцільне визначати юридичну 

природу поняття «права на чужі земельні ділянки» та їх здійснення крізь 

призму наукових ідей, поглядів, визначень таких понять і категорій, як право 

на річ, право на чужу річ, речове право, обмежене речове право, обмеження 

права тощо, які зроблені у науці цивільного права, оскільки у 

ретроспективному плані поява та еволюція речових прав з часів 

Стародавнього Риму до їх сучасного розуміння поєднуються з 

використанням земельних ділянок на праві власності та інших речових прав 

для задоволення потреб та інтересів окремо взятих суб’єктів.  

Та обставина, що поява і розвиток речових прав як самостійного 

соціального і державно-правового явища поєднується насамперед із землею і 

земельними ділянками, пояснюється, на наш погляд, особливостями 

функціонального призначення землі у природі, економіці, суспільстві як 

основи існування всіх інших природних ресурсів, просторового 

територіального базису для місць розселення людей та їх діяльності, 

головного засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві, які 

об’єктивно детермінують розробку і законодавче вираження у суспільстві 

таких правил поведінки, які б забезпечували можливості вільного, рівного і 

справедливого доступу кожному члену суспільства до використання 

корисних властивостей землі разом з іншими природними ресурсами на 

основі забезпечення балансу приватних, державних, суспільних інтересів у 

використанні та охороні землі.  

Говорячи про права на чужу земельну ділянку, слід визначитися 

насамперед з тим, що є речовим правом взагалі і правом на чужу річ зокрема, 

оскільки без з’ясування сутності цих категорій дослідження об'єктів прав на 

чужу земельну ділянку не буде повним. 

Цивілістичні дослідження юридичної природи речових прав на майно 

базуються на тому, що вже з самого словосполучення «речове право» 

випливає тісний зв'язок права з річчю. І тому при характеристиці інституту 

речових прав йдеться про те, що управомочений суб’єкт має юридичну 
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можливість безпосередньо впливати на річ, між річчю і особою немає 

жодного посередника [143, с. 387–545; 19, с. 59; 20, с. 153; 85, с. 210; 110, с. 

7; 143, с. 387–545; 195, с. 9; 308, с. 3; 314, с. 45; 415, с. 50–51; 435; 470; 314].  

Така теза має досить давню традицію, відповідно до якої сутність 

речових прав полягала в тому, що між конкретною особою і конкретною 

річчю встановлюється певний ідеальний (юридичний) безпосередній зв'язок: 

річ підпорядковується пануванню певної особи, підпорядковується її волі, 

належить їй. Тобто, в той час як зобов’язальні права є формою юридичних 

відносин осіб до осіб, речові права є формою юридичних відносин осіб до 

речей. Так, Й.О. Покровський, характеризуючи речові права – право 

власності та права на чужі речі, – зазначав, що вони по суті «є … певним 

юридичним, «мысленным» і у цьому сенсі  ідеальним ставленням осіб до 

речей» [312, с. 223]. Г.Ф. Шершеневич сутність речових прав вбачав у 

встановленні безпосереднього стосунку особи до речі, в силу якого особа для 

здійснення свого права не потребувала посередництва третіх осіб [457, с. 

236]. 

Вразливим місцем такого підходу є певною мірою ігнорування 

(фактичне або уявне) тієї обставини, що право, як суспільний феномен, 

регулює (або підкріплює публічним авторитетом) суспільні відносини, тобто 

стосунки  між людьми, а не між людьми і речами.  Коли йдеться про речові 

правовідносини, то маються на увазі такі відносини між людьми стосовно 

речей, у яких одні особи ставляться до цих речей, як до своїх, а інші – як до 

чужих (право власності), або одні особи ставляться до речей, як до чужих, 

але таких, щодо яких їм належить стійке право користування, а інші 

(власники) – як до власних речей, стійке право користування якими належить 

не власнику (права на чужі речі).   

Таким чином, при характеристиці речових прав, на наш погляд, має 

йтися не про відносини між особою і річчю, а про ставлення особи до речі 

(підкреслено мною – Т.Х.), якому кореспондує відповідне ставлення до речей 

інших осіб. 
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У цивілістичній літературі правові наслідки ставлення управомоченої 

особи до речі (речове право), зазвичай, характеризуються як встановлене у 

межах закону безпосереднє панування особи над річчю, внаслідок якого 

виникає зобов'язаність всіх і кожного не порушувати це право [368, с. 4]. 

Більш того, юридичне панування особи над річчю називають у якості 

загальної риси всіх речових прав [19, с. 76]. А поняття «панування» у деяких 

системах права визначає сутність саме права власності. Наприклад, японська 

доктрина визначає право власності як повне панування над річчю [47, с. 163]. 

У цьому випадку маємо справу з «виключністю» правомочностей власника, 

яка втілюється у категорії «панування» і яка означає, що жодна інша особа не 

може мати на ту ж саму річ такого ж права – права власності. Власник 

завжди відсторонює всіх інших від власності на дану річ [383, с. 208]. 

Повнота панування власника над річчю означає можливість 

здійснювати з цією річчю будь-які дії. Повнота (plena in re potestas, повне 

право на річ) у найбільшому ступені відображає свободу власності, аж до 

права знищення власником речі [58, с. 67]. Якщо панування повне – це право 

власності, якщо обмежене – обмежені речові права. 

Речове право у широкому сенсі розуміють як такий правовий режим 

речі, який підпорядковує цю річ нашому безпосередньому пануванню. При 

цьому таке широке тлумачення речових прав стосується як права власності, 

так і обмежених речових прав (прав у чужих речах), оскільки з цими правами 

пов’язується певне панування особи над чужою річчю. Режим цих прав 

характеризується безстроковістю, наявністю речових позовів, у тому числі 

проти власника, і так званим правом слідування. Ці три ознаки обмеженого 

речового права визнаються, по суті, його атрибутами [64, с. 591]. 

Критично оцінюючи викладені позиції під кутом зору встановлення 

їхньої придатності для застосування у науці земельного права, слід 

погодитися з думкою, що панування як основа володіння землею, 

користування і розпорядження земельними ділянками є надто узагальненим і 

недостатнім для розкриття юридичної природи суб’єктивного права 



 
 

 

90 

 

власності на землю, оскільки з точки зору земельного права зміст 

правомочності володіти землею включає юридично забезпечену можливість 

особи вважати частину території у певній місцевості своєю, зайняти її 

фізично, обмежувати і не допускати інших осіб до цієї ділянки, крім 

випадків, передбачених законом [284, с. 237–238]. 

Варто згадати визначення речових прав, які в основі мають не 

встановлення панування над річчю (повного або обмеженого), але вид 

правомочностей – позитивних або негативних. Так, О.А. Халабуденко 

пропонує «негативне» визначення речових прав: речові права – це 

приватноправові прерогативи, які дозволяють задовольняти інтереси 

правоволодільця шляхом здійснення ним власних поведінкових актів по 

відношенню до тілесних (матеріальних) прав, а також тих безтілесних 

(немайнових) прав, на які поширюється правовий режим речових прав у 

межах, встановлених законом, і за умови, що всі інші особи мають 

утримуватися від посягання на ці права [415, с. 42]. 

Таке визначення речових прав передбачає їх класифікацію шляхом 

вказівки на обсяг права (обмеженість права), що дозволяє всі речові права 

поділити на три групи: право власності (з врахуванням речових обмежень і 

обтяжень), право набуття (переважні права), обмежені речові права. При 

цьому право власності включає не лише позитивні правомочності, але й 

юридичні обов’язки, обмеження й обтяження. Обмежені речові права (на 

відміну від обмежень правомочностей власника) надають правовласнику 

позитивні правомочності (права на власні дії). У залежності від виконуваних 

функцій ці обмежені права, у свою чергу, поділяються на два види: обмежені 

речові права користування (сервітути, узуфрукт, право користування, право 

проживання, суперфіцій) та забезпечувальні обмежені речові права (застава 

та утримання) [415, с. 43]. 

З приводу викладеної позиції слід зазначити, що вид правомочностей 

характеризує лише одну зі сторін речового права і може бути використаний 

при характеристиці його ознак. Зокрема, сутність юридичного обов’язку 
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утримуватися від будь-яких дій з річчю визначає абсолютний і виключний 

характер речових прав. Речові права діють щодо усіх інших осіб (вони 

абсолютні) і ніхто не має права перешкоджати особі у здійсненні її речового 

права. Разом із тим, для того щоб цей обов’язок був відомий третім особам, 

вони мають про нього знати. Мета досягається завдяки фактам володіння і 

державної реєстрації речових прав. Звідси і властивість публічності речових 

прав.  

Слід зазначити, що термін «речові права» використовується також у 

низці законодавчих актів, зокрема, в ЦК України, ЗК України, в Законі 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», «Про оренду землі», «Про міжнародне приватне право», «Про 

державний земельний кадастр» тощо.  

Однак, попри використання цього терміна, визначення поняття «речове 

право» відсутнє, його зміст і суб'єкти не розкриті. Зокрема, у ЦК України, 

хоча глава 30 і має назву «Загальні положення про речові права на чуже 

майно», дається лише перелік таких прав (ст. 395 ЦК України) та засади 

захисту (ст. 396 ЦК України). Так, відповідно до положень ст. 396 ЦК 

України особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист 

цього права, у тому числі й від власника майна. Це означає, що при 

виникненні обмеженого речового права навіть власник не може посягати на 

нього. У цьому аспекті при конкуренції обмежене речове право має пріоритет 

перед правом власності. Проілюструємо це на окремому прикладі. Згідно із 

сервітутом, особа, в якої він виник, має право користування чужою землею 

для проходу. Власник не може перекопати доріжку всупереч сервітуту. 

Інакше особа, що має сервітутне право, вправі захистити його всіма 

законними засобами, включаючи й судовий захист [266, с. 247].  

Як юридичний феномен у широкому своєму розумінні речове право 

існує в чистому вигляді у кожного, хто володіє річчю і може самостійно 

захистити своє володіння. При цьому розрізняється речове право власності як 

право базисного характеру і похідні від нього інші речові права. Крім того, 
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можливе розрізнення основних та другорядних речей. Основні речові права є 

визначальними у системі відносин з приводу речей. Їхні властивості 

випливають з самого характеру присвоєння майна і необхідності 

забезпечення його використання. До них належать: а) право власності, яке 

дає власнику повну владу над майном (речами) і абсолютний захист – право 

подання позову до будь-якого порушника прав власника; б) права на чужі 

речі, котрі мають місце у випадку, коли право власності належить одній 

особі, в той час як інша особа має на те ж саме майно таке ж (безпосереднє) 

речове право, тільки вужче за змістом. Тому при будь-якій спробі побудувати 

систему речових прав починати завжди слід з права власності як найбільш 

повного права і такого, від якого походять та на якому ґрунтуються усі інші 

права. 

У науковій літературі пропонуються такі загальні ознаки речових прав. 

По-перше, речові права є правами майновими на відміну від особистих 

немайнових прав. Це поєднує речові права з зобов’язальними і з правами на 

інтелектуальну власність. 

По-друге, речові права виникають стосовно індивідуально-визначених 

речей, на відміну від прав зобов’язальних і прав інтелектуальної власності, 

які пов’язані з так званим безтілесним майном.  

По-третє, речові права є правами абсолютними, що поєднує їх з 

правами інтелектуальної власності і відрізняє від зобов’язальних прав. 

Володільцю речових прав протистоїть обов’язок всіх і кожного не 

перешкоджати здійсненню цих прав.  

По-четверте, характер захисту речових прав має абсолютний характер, 

за допомогою спеціальних речово-правових позовів. 

По-п’яте, ознакою речових прав є встановлення їх законом. На відміну 

від зобов’язальних прав, які можуть виникати і у випадках, не передбачених 

законом, речові права мають бути закріплені у законі. 
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По-шосте, ознакою речового права є право слідування: речове право 

слідує за річчю. Перехід права власності на майно до іншої особи не є 

підставою для припинення інших речових прав на майно. 

По-сьоме, право переваги, яке полягає в тому, що при конкуренції 

речового і зобов’язального права, в першу чергу має здійснюватися речове 

право. 

По-восьме, ознакою є фактичне панування над річчю, тобто можливість 

безпосередньо, без участі третіх осіб здійснювати своє право. Однак ця 

ознака не є універсальною, оскільки існують такі речові права, як іпотека 

[395, с. 210–211]. 

Важливим речовим правом, похідним від права власності, є право на 

чужі речі. У цьому випадку право власності належить одній особі, в той час 

як інша особа має на те саме майно таке ж (безпосереднє) речове право, 

тільки вужче за змістом. 

Права на чужі речі визначаються як самостійні (але похідні від права 

власності) речові права, які надають особі, котра їх має, можливість 

безпосереднього користування певним майном для певної мети та у 

встановлених межах.  

Характерним для прав на чужі речі є: похідний від права власності 

характер; абсолютний характер таких прав; слідування «права за речами» 

(тобто право на чужу річ пов’язане з певною річчю і без неї не існує. Зміна 

власника не є підставою для припинення суміжних речових прав); надання 

суб’єкту суміжного речового права переваги щодо суб’єктів зобов’язального 

права у реалізації права користування майном; абсолютний захист прав на 

чужі речі. Права та інтереси особи, яка має речове право на чуже майно, 

захищаються в тому ж порядку (в тому числі й від власника майна), що й 

права власника цієї речі (ст. 396 ЦК). 

Права на чужі речі з деякими застереженнями можна розділити на дві 

групи: 
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1) права користування чужими речами. Це, в основному, сервітути, які 

можуть бути особистими (персональними) і майновими (предіальними).  

З урахуванням можливості існування начебто подвійного права володіння і 

користування речами (різними особами, але щодо однієї і тієї ж речі) свого 

часу виникла теорія «розділеної власності»; 

2) права розпорядження чужими речами. До них належить застава, 

зокрема, іпотека. Суть цього права в тому, що кредитор у випадку 

невиконання зобов’язання має право реалізації заставленого майна (чужої 

речі) для задоволення своїх майнових інтересів. Наприклад, іпотека — 

застава нерухомості — є правом на чуже майно, оскільки, хоча воно і 

залишається у власності боржника, кредитор-заставодержатель може 

витребувати його від будь-якої особи для того, щоб продати та захистити свої 

інтереси [425, с. 355]. 

Главою 30 ЦК України до речових прав на чуже майно віднесені:  

1) право володіння; 2) право користування (сервітут); 3) право користування 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);  

4) право забудови земельної ділянки (суперфіцій). Перелік не є вичерпним, 

оскільки законом можуть бути встановлені інші речові права на чуже майно. 

Як зазначалось в літературі [395, с. 217; 19, с. 61; 415, с. 40], внаслідок 

абсолютності і обов’язковості для всіх і кожного речових прав на чуже 

майно, цивільне законодавство має містити numerous clausus (обмежене коло) 

таких прав. Самі учасники цивільних правовідносин не в змозі 

встановлювати для себе таких речових прав, які не передбачені законом [458, 

с. 193]. Це пов’язане з тим, що змістом повноважень речові права на чуже 

майно можуть бути настільки широкими, що статус носія цього права і 

власника можуть бути дуже подібними. Права на чужі речі виявляються 

«сильнішими», бо суб’єкт права власності не може обмежити обсяг 

повноважень чи припинити його своєю волею [475, с. 226].  

Однак існує й інша точка зору, згідно з якою українське цивільне 

законодавство виходить з того, що речове право може існувати лише в тому 



 
 

 

95 

 

вигляді, в якому воно визначене у законі. Тому серед ознак речових прав 

називають їхню передбачуваність законом, яка, на думку прихильників цієї 

точки зору, є ознакою, штучно привнесеною до речових прав нашою 

правовою системою. Певною мірою вона базується на відомому принципі 

numerus clausus, що застосовується до речових прав через їх абсолютну 

природу. Тобто оскільки сфера дії речових прав не обмежується заздалегідь 

визначеним колом осіб, то вважається, що якісь конкретні особи не можуть 

визначати зміст речового права, яке потім буде визначати взаємовідносини 

носія права з третіми особами. На цьому базується висновок про доцільність 

віднесення цієї сфери до галузі суто державного регулювання. Така 

постановка питання не конструктивна по суті, особливо якщо мати на увазі, 

що треті особи несуть пасивний обов’язок щодо носія речового права і їхні 

права від того, що хтось визначить комусь зміст його речового права на 

певне майно, навряд чи постраждають. Слушно зазначається, що ця 

проблематика більшою мірою вирішалась би сама собою, якщо законодавчо 

надати правове визначення категорії «речове право». Наявність загальної 

дефініції та загальних положень про речове право зовсім не буде означати 

необхідність відмовитись від вже існуючих у цивільному законодавстві 

речово-правових інститутів. Насправді, це лише розширить потенціал 

використання речового права на рівні законодавства і практики, посилить 

гарантії захисту та надасть, нарешті, можливість упорядкувати всі права в 

залежності від їх істинної природи. Останнє, до речі, не заперечує 

відображення специфіки окремих груп речових прав у законодавстві, 

наприклад, за об’єктом. Таким чином, виокремлення згаданої ознаки для 

речових прав є недоцільним: вона не лише штучна по відношенню до 

природи речового права, а й привносить у правову систему зайві проблеми, 

котрих й без того чимало [431]. 

Повертаючись до аналізу категорії «прав користування чужим 

майном», слід зазначити що у ЦК України термін «право користування 

чужим майном» використано лише для позначення сервітутів. Це дало 
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підставу окремим науковцям заперечувати можливість використання цього 

поняття стосовно інших юридичних інститутів (найму, позички тощо).  Отже 

для того, щоб уникнути суперечливих тверджень щодо цього питання, варто 

розглянути добросусідські правовідносини у контексті обмежень прав на 

землю в інтересах сусідів, які мають метою забезпечення найбільш повного 

здійснення прав на землю громадянами та юридичними особами та  

забезпечення захисту земельних прав. 

Однак для такого заперечення не було достатніх підстав, адже найм 

(оренда), позичка будь-якого майна означають належність права 

користування цим майном іншій особі. 

Відносини користування чужим майном, як зазначалося раніше, 

опосередковуються значною кількістю інститутів зобов’язального права. 

Користувачами чужого майна є, зокрема, наймач, користувач за договором 

позички, лізингоодержувач, концесіонер тощо. У передбачених законом або 

договором випадках користуватись чужим майном може зберігач 

(охоронець) майна, заставодержатель, перевізник, підрядник тощо. В усіх 

перелічених випадках об’єкт користування для користувачів є чужим, він 

належить за правом власності іншим особам, а тому вживання щодо них 

терміна «право користування чужим майном» є виправданим.  Таким чином 

у цивілістиці висловлюється досить широкий погляд на природу речових 

прав. Поряд з цим, щодо таких видів правовідносин у науці формується й 

альтернативна концепція «змішаних» (речово-зобов’язальних) прав [40, с. 

276].  

З іншого боку, у літературі висловлювався сумнів у коректності 

вживання терміна «права користування чужим майном» щодо сервітутів. 

Сервітут, як відомо, може встановлювати не лише право користування 

чужим майном, а й обтяжувати чуже майно іншим способом. Скажімо, 

негативні сервітути забороняють власникові обтяженої нерухомості 

здійснювати певні види використання свого майна. На власника нерухомості 

покладається обов’язок не використовувати своє майно певним чином. Ядро 
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негативного сервітутного правовідношення складає не право сервітуарія на 

вчинення певних дій (право користуватися чужим майном), а право на 

бездіяльність власника обтяженого майна і відповідний обов’язок останнього 

[231, с. 23].  

Зазначимо, що викладене стосується цивільного права. Що стосується  

земельного права, тут існує інша система прав на чужу земельну ділянку, у 

якій сервітути посідають своє місце.  

Наведені вище визначення поняття «права на чуже майно» і суміжних з 

ним понять свідчать, що у теорії цивільного права можна виокремити 

декілька підходів до розуміння його юридичної природи. Зокрема, одні 

правознавці вважають, що право на чуже майно є похідним і залежним від 

права власності [274, с. 56; 7, с. 89; 176, с. 56], другі доводять, що залежність 

прав на чуже майно, включаючи й земельні ділянки, – це міф, який 

спростовується нормами чинного земельного та цивільного законодавства 

[432, с. 149-166], треті характеризують це поняття крізь призму володіння та/ 

або користування майном [444, с. 3]. Аналіз наведених точок зору щодо 

розуміння поняття «права на чуже майно» у контексті здійснення права 

користування чужими земельними ділянками дозволяє стверджувати, що у 

кожному підході до розкриття юридичної сутності цього поняття названі 

істотні ознаки, котрі дозволяють характеризувати права на чуже майно як 

самостійну правову категорію крізь призму володіння та /або користування, а 

у деяких випадках і розпорядження правом користування земельними 

ділянками, які належать на праві власності іншим особам з врахуванням 

встановлених законом, договором чи судом обмежень і обтяжень у 

використанні землі. 

Об’єктивно з огляду на особливе функціональне призначення землі 

здійснення прав у сфері використання земельних ділянок  базується на таких 

економічних і юридичних категоріях, як власність і право власності на 

землю. Тому для науки земельного права велике значення має чітке 

визначення права власності на земельну ділянку зі встановленням його форм. 
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У літературі з земельного права зазначається, що економічна і юридична 

інфраструктура країн з ринковою економікою базується на двох формах 

власності: приватній і публічній [132, с. 84]. Публічна власність 

використовується для задоволення переважно інтересів суспільства, держави, 

територіальних громад (муніципалітетів) тощо. Приватна власність 

обслуговує інтереси переважно приватних осіб – фізичних та юридичних. 

Однак сучасні розвинуті суспільства зацікавлені в розвитку приватної 

власності як форми реалізації приватних інтересів, а приватна власність є 

засобом забезпечення суспільних інтересів. Публічна і приватна власність є 

також основою земельних відносин у розвинутих країнах. Саме такий 

структурний підхід до форм земельної власності реалізований у Конституції 

України, відповідно до ст. 14 якої право власності на землю набувається і 

реалізується громадянами, юридичними особами та державою. Відповідно до 

ст. 80 ЗК України, громадяни та юридичні особи є суб’єктами права 

власності на землі приватної власності, територіальні громади, які реалізують 

це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, є 

суб’єктами права власності на землі комунальної власності і держава, яка 

реалізує це право через відповідні органи державної влади, є суб’єктом права 

власності на землі державної власності. Закріплені в Конституції України (ст. 

ст. 13, 14) положення щодо землі як об’єкта права власності Українського 

народу є відносно новими як для сучасної загальної теорії українського 

права, так і доктрини земельного, екологічного права та інших споріднених 

галузей юридичної науки, а також є ключовими для законотворення і 

правозастосування у практиці регулювання земельних відносин [284, с. 118]. 

Вказані конституційні положення щодо землі як об'єкта права власності 

Українського народу і особливого національного багатства визначають 

рамки, в яких на нижчому рівні має забезпечуватись баланс права власності 

на землю громадян, юридичних осіб, держави, територіальних громад. На 

цьому рівні вказані суб’єкти можуть набувати і реалізовувати суб’єктивні 

права на землю як на титулі права власності, так і права користування 
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відповідно до закону. При цьому Конституція України не передбачає будь-

яких переваг щодо здійснення суб’єктивних прав на землю і гарантує 

рівність усіх суб’єктів права власності на землю. 

Врахування форм власності на землю має значення у тому сенсі, що 

набуття і реалізація суб’єктивних прав у сфері використання землі 

здійснюється в Україні у рамках цих форм власності. Похідний характер 

права користування чужими земельними ділянками від права власності на 

землю є об’єктивно детермінованим і тому розробка юридичних моделей 

регулювання суспільних відносин у сфері здійснення права користування 

чужими земельними ділянками має базуватися на забезпеченні балансу 

суспільних і приватних інтересів у здійсненні права власності на землю та 

інших речових прав на земельні ділянки приватної, комунальної і державної 

власності. Саме цим можна пояснити словосполучення «чужа земельна 

ділянка», тобто не своя, або ж така, що належить на праві власності іншому 

суб’єкту. 

Підсумовуючи проведене вище дослідження, під правами на чужу 

земельну ділянку пропонуємо розуміти самостійні абсолютні (але похідні від 

права власності, і такі, що мають характер обтяження) речові права, які є 

забезпеченою законом можливістю володіння та/або користування 

земельними ділянками різних форм власності, спрямовані на задоволення 

балансу потреб та інтересів власника землі та інших чужих користувачів 

земельними ділянками шляхом видобування корисних властивостей з чужої 

земельної ділянки для певної мети та у встановлених не лише сторонами, але 

й державою, межах відповідно до закону, договору чи рішення суду. 



 
 

 

100 

 

Висновки до розділу І 

Стан вивчення проблематики здійснення прав на чужі земельні ділянки 

дав підстави стверджувати, що ці проблеми у ретроспективі й дотепер були і 

є предметом дослідження правознавців переважно з точки зору предмета 

цивільного права. Водночас в результаті реформування відносин власності на 

землю активізується науковий пошук науковців у галузі земельного права 

щодо набуття і реалізації речових прав на земельні ділянки. Науковий аналіз і 

оцінка наявних дисертаційних робіт, монографій та інших публікацій з 

питань здійснення прав на чужі земельні ділянки свідчать, що в них 

комплексно розкривається юридична природа переважно земельних 

сервітутів або ж автори торкаються окремих проблем здійснення прав на 

чужі земельні ділянки. При цьому поки що не було зроблено спроби 

системного дослідження всіх прав на чужі земельні ділянки з метою 

розробки концептуальних засад здійснення прав на чужі земельні ділянки в 

сучасних умовах. Тому актуальним є системне опрацювання проблем прав на 

чужі земельні ділянки у земельному праві України. 

Говорячи про методологічні засади дослідження прав на чужу земельну 

ділянку як категорію саме земельного права, слід зазначити, що земельне 

право за своїм характером, в силу великого суспільного значення землі, 

поєднує у собі елементи як приватного, так і публічного права. Тому й 

розгляд прав на чужі земельні ділянки можливий лише під кутом зору як 

приватного, так і публічного права. У радянському земельному праві 

тривалий час переважали норми імперативного характеру, що, власне, і 

визначало його сутність. Однак у сучасних умовах відбувається зміна суті й 

характеру земельних, природоресурсних та екологічних, майнових, 

господарських суспільних відносин, які поступово перетворилися з 

виключно публічних на приватно-публічні, що зумовлює необхідність 

розробки адекватного механізму їх правового регулювання з використанням 

елементів, принципів, методів приватного права відповідно до Конституції 

України. У підсумку зараз багатьом правовим нормам, що регулюють 
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земельні відносини, земельному праву, як галузі, притаманні як 

диспозитивний, так і імперативний метод регулювання суспільних відносин. 

Саме крізь призму співвідношення та взаємодії публічних і приватних 

інтересів та потреб у проведенні земельної реформи, здійснення прав на 

землю, забезпечення раціонального використання та охорони землі як 

об’єкта права власності й основного національного багатства Українського 

народу необхідно розкривати сучасну юридичну природу земельного права 

та визначати його роль і місце у національній правовій системі серед таких її 

галузей, як конституційне, адміністративне, цивільне, аграрне, 

природноресурсне, екологічне, господарське, фінансове, містобудівне, 

міжнародне, кримінальне та інші галузі права. Дуже важливим є при цьому 

встановлення балансу публічно-правових і приватноправових норм у 

земельному праві, оскільки переважання норм чи методів, насамперед 

публічно-правових, має своїм наслідком створення штучних перешкод 

фізичним та юридичним особам у задоволенні їх земельних потреб чи 

інтересів. Необґрунтоване (передчасне) з позицій існуючого стану розвитку 

суспільних земельних відносин, економічної, політичної, соціальної ситуації 

в країні домінування приватноправових норм і засад призводить до 

порушення правового режиму землі як основного національного багатства, 

неврахування земельних інтересів суспільства тощо. Потребує також 

вирішення проблема різновекторності економічних, політичних, екологічних, 

соціальних потреб та інтересів приватних і публічних суб’єктів у сфері 

земельних відносин.  

Крім цього, в українській теорії земельного та цивільного права 

проблеми законодавчого вираження і нормативного закріплення речових 

прав на землю залишилися за межами наукового пошуку, оскільки увага 

науковців, головним чином, була зосереджена на нормативному регулюванні 

відносин у сфері здійснення права власності на землю, а також на 

дослідженні теоретичних і практичних питань і проблем здійснення 

зобов’язальних та інших прав на земельні ділянки (право постійного 
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користування землею, право оренди землі, право іпотеки, право концесійного 

землекористування, приватизації землі, права державної власності на землю 

тощо). У цьому зв’язку ретроспективне дослідження законодавчого 

забезпечення речових прав на землю в період з початку формування 

української державності після розпаду СРСР та проголошення незалежності 

України 24 серпня 1991 року й до сьогодні дозволило визначити основні 

тенденції у становленні і розвитку системи речових прав на землю, набутті і 

реалізації таких прав у сучасних умовах. 

У підсумку зроблено висновок про необхідність формулювання у 

доктрині земельного права концепції здійснення прав на чужі земельні 

ділянки, відповідно до якої публічно-приватний характер земельних 

правовідносин, які виникають, змінюються і припиняються у рамках різних 

форм власності на землю – приватної, колективної, державної, комунальної, 

спільної тощо, спричиняє необхідність законодавчо забезпеченої міри 

обов’язкової поведінки суб’єктів земельних правовідносин, яка передбачає 

дію чи бездіяльність власника і користувача земельної ділянки щодо її 

використання відповідно до закону, договору чи рішення суду і тому норми 

публічного права у відносинах стосовно землі мають пріоритетне значення. 

Це обумовлене особливою цінністю землі в економіці, природі і суспільстві і 

наявністю у ній значної частини публічного інтересу. Ці норми при 

здійсненні прав на чужі земельні ділянки визначають межі такого здійснення 

у залежності від цільового призначення землі, раціонального використання та 

охорони землі тощо. Сформульована концепція надалі має знайти 

відображення у земельному законодавстві. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА 

ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ В СИСТЕМІ ПРИВАТНОГО І 

ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

2.1. Поняття «здійснення прав на чужі земельні ділянки» як 

юридичної категорії в земельному та цивільному праві  

 

У сучасній філософії і теорії земельного права України права на землю 

розглядаються як важливі соціальні цінності, що об’єктивно відображені у 

Конституції України та інших законах і мають здійснюватися відповідними 

суб’єктами в порядку, встановленому земельним, цивільним, аграрним, 

містобудівним, екологічним тощо законодавством на засадах додержання 

балансу суспільних і приватних інтересів у використанні і охороні землі з 

метою задоволення потреб та охоронюваних законом інтересів кожного і 

усіх. 

У зв’язку із зазначеним є актуальним визначення та характеристика 

юридичного поняття «здійснення прав на чужі земельні ділянки», оскільки у 

теорії земельного права, як і права цивільного, юридична сутність згаданого 

поняття залишається недостатньо розкритою. До того ж воно нерідко 

ототожнюється з таким поняттям, як «реалізація права». Водночас у ст. 13 

Конституції України вживається термін «здійснення прав власника на 

землю», а у ст. 14 Конституції використовуються поняття «набуття» і 

«реалізація» права власності на землю. В інших законодавчих актах також 

використовуються терміно-поняття, зміст і співвідношення яких точно не 

визначені, внаслідок чого у законотворчості і правозастосуванні виникають 

проблеми щодо визначення об’єктного і суб’єктного складу земельних 

правовідносин з використання землі шляхом здійснення права власності на 

землю, а також на чужі земельні ділянки, визначення підстав, умов, способів 

і механізму набуття і реалізації таких прав, їх захисту, охорони і 

раціонального використання земель тощо.   
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Для забезпечення максимально точного використання термінології, що 

стосується проблематики здійснення прав на чужу земельну ділянку, 

доцільно торкнутися етимології таких термінів, як «здійснювати», 

«реалізувати», «виконувати», «набувати», щоби далі на такому підґрунті 

визначити істотні ознаки цих понять як юридичних категорій,  порівняти їх 

між собою і сформулювати поняття «здійснення прав на чужі земельні 

ділянки».  

Слово «здійснювати» включає в себе два значення: 1) запроваджувати, 

втілювати у життя, робити що-небудь дійсним, реальним; 2) виконувати, 

робити і т.ін. що-небудь [49, с. 361]. Термін «реалізувати» тлумачиться у 

значенні здійснювати, робити реальним, втілювати що-небудь у життя [49, с. 

1018]. Водночас поняття «виконувати» означає здійснювати що-небудь, 

реалізувати завдання, наказ, задум і таке ін., проводити в життя [49, с. 97]. 

Слово «набувати» означає ставати власником чого-небудь, діставати, 

здобувати що-небудь [49, с. 550]. 

На підставі порівняння наведених філологічних тлумачень згаданих 

категорій у літературі зазначалося, що зміст поняття «здійснювати» охоплює 

терміни «реалізувати», «виконувати» і «набувати», оскільки вони означають 

завершену дію або ж процес, пов’язаний з матеріалізацією ідеї, задуму, 

правила, норми, наказу, закону тощо у дійсність. Водночас «виконувати» 

пов’язується з тим чи іншим зобов’язанням у процесі реалізації чого-небудь 

[284, с. 62]. 

Така поліваріантність слововживання у цій галузі впливає і на бачення 

категорій «реалізація права» та «здійснення  права». 

Термін «реалізація» у загальній теорії права зазвичай вживається у 

значенні «реалізація норм права». Під останньою розуміють здійснення 

приписів, що містяться в них, у правомірній поведінці суб’єктів права. При 

цьому така реалізація, відбувається у формах: дотримання, виконання, 

використання, застосування норм права. Разом із тим можливе виокремлення 

таких форм реалізації норм права,
 

як встановлення правового статусу, 
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утримання від заборонених дій, здійснення прав і обов’язків, виникнення, 

зміна й припинення конкретних правовідносин, правозастосування. Іноді 

йдеться про рівні правореалізації: функціонування норм права у часі, в 

просторі і за колом осіб; всі форми впливу цих норм на суспільні відносини і 

на свідомість їх учасників; результати такого впливу; пов’язані з ним 

чинники, котрі приймають участь у переведенні правових приписів у 

правомірне поводження; правосвідомість; правову культуру [398, с. 314].   

Спираючись на таке розуміння реалізації права, можна погодитися з 

висновком, що у тривалій перспективі право постійно відтворюється, 

набуваючи вигляду висхідної спіралі, завдяки чому відбувається взаємодія зі 

взаємопроникненням процесів правотворчості та реалізації права [423, с. 11, 

21]. У свою чергу, сутність правотворчості як елемента формування права 

вбачають в тому, що суб'єктивне право може існувати ще до прийняття 

закону і у таких випадках захищається судовими актами. Звідси випливає, що 

у процес становлення юридичних норм можуть бути вкраплені елементи 

реалізації права і в такому випадку правотворчість включає не тільки 

встановлення, але й певною мірою здійснення суб’єктивного права [454, с. 

105]. У якості класичного типу такої правотворчості називають римське 

право, де спочатку за особою визнавалося право звернутися до суду (претора) 

за захистом порушеного права, а потім у процесі юрисдикційної діяльності 

відбувалася реалізація права з наступним закріпленням його в едиктах 

преторів. У контексті такого підходу римське право іменується «системою 

позовів», підкреслюючи цим, що загальні правила поведінки, правові норми 

в ньому формувалися на основі окремих життєвих казусів [359, с. 113; 363]. 

Пізніше такий підхід був сприйнятий англо-американською правовою 

системою, для якої характерне переважання судового прецеденту над 

законодавством [360; 30, с. 68–77]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що суб’єктивне 

право може бути «включене» у процес реалізації юридичних норм, що 
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охоплює процес правотворчості, який триває в умовах, коли об’єктивне 

право вже почало здійснюватися.  

Разом із тим реалізація суб’єктивного права може відбуватися на 

підґрунті існуючих юридичних прав i юридичних обов’язків. Виходячи з 

єдності об’єктивного і суб’єктивного права, можна дійти висновку, що 

реалізація суб’єктивного права полягає у правомірній поведінці учасників 

суспільних відносин, яка обов’язково має поєднуватися з волевиявленням 

суб’єкта стосовно набуття та реалізації прав на ті чи інші об’єкти. У таких 

випадках нерідко ведуть мову про «здійснення права». 

В юриспруденції сформувалися певні наукові підходи до визначення 

поняття та сутності категорії «здійснення права». Зокрема, у працях  

Д.І. Мейєра [242], М.М. Агаркова [2], В.В. Копєйчикова [177], О.С. Йоффе 

[146], М.Й. Бару, В.О. Ряcенцева, В.П. Грибанова [84], І.А. Бірюкова [32],  

О.В. Дзери [110], Н.С. Кузнєцової [197; 198], В.М. Коссака [186; 187; 185],  

І.В. Спасібо-Фатєєвої [315, с. 70], Є.О. Харитонова та Н.О. Саніахметової
 
[416; 

420], О.В. Кохановської [190], Ю.С. Червоного, В.І. Тертишникова та  

Р.В. Тертишникова [399], В.Л. Яроцького [478], М.О. Стефанчука [392],  

Р.О. Стефанчука [393], Н.В. Безсмертної [27] та інших науковців 

досліджувались теоретичні основи здійснення цивільних прав, які можуть 

бути покладені в основу подальшого наукового пошуку набуття і реалізації 

(здійснення) речових прав на земельні ділянки в Україні. 

При цьому слід взяти до уваги, що в одних нормах ЦК України йдеться 

про здійснення цивільних прав (ст.ст. 12, 13), а в інших – про реалізацію прав. 

Відтак у цивілістичній літературі ці юридичні категорії використовуються 

по-різному при дослідженні юридичної сутності права власності та інших 

речових прав на майно та інші об’єкти. Зокрема, пропонується під 

здійсненням права розуміти діяльність уповноваженого суб'єкта, а під 

виконанням обов’язку – діяльність зобов’язаної сторони, яка спрямовується 

на практичну реалізацію змісту цивільних правовідносин. У першому 

випадку йдеться про дії у межах можливого, а у другому – у межах 
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належного. Здійснення цивільного права характеризує діяльність, яка 

здійснюється з метою реалізації  юридичних можливостей, що випливають з 

цього права, а виконання цивільного обов’язку – поведінку зобов’язаної 

особи, спрямовану на задоволення опосередкованих кореспондуючим 

суб'єктивним цивільним правом інтересів уповноваженої особи [440, с. 161]. 

Отже, під здійсненням суб’єктивного права розуміють реалізацію тих 

можливостей, які входять до його змісту. 

Здійснення суб’єктивного права може відбуватися шляхом вчинення як 

фактичних, так і юридичних дій. При цьому характеристика здійснення 

цивільних прав ґрунтується на врахуванні таких принципово важливих 

положень: 

1) уповноважена особа здійснює своє право вільно, на власний розсуд, 

тобто сама вирішує, здійснювати чи не здійснювати право, що їй належить, 

визначаючи при цьому строк, порядок, характер дій, що вчиняються нею для 

здійснення права. Вона ж вирішує, чи відмовитися їй від цих прав; 

2) деякі суб’єктивні цивільні права можуть одночасно бути і 

цивільними обов’язками. У таких випадках до уповноваженої (і водночас — 

зобов’язаної) особи може бути пред’явлена вимога про здійснення права 

(реалізації права — обов’язку) [426, с. 203–204]; 

3) здійснення цивільного суб’єктивного права – це добровільне 

вчинення уповноваженою особою активних чи пасивних дій, спрямованих на 

використання можливостей, закладених у суб’єктивному праві, для 

задоволення потреб носія цього права [78, с. 8; 77; 76]; 

4) здійснення цивільних прав є завершальним етапом правового 

регулювання, на якому абстрактна можливість (правоздатність) 

перетворюється спочатку в конкретну можливість (суб’єктивне право), а 

потім і в реальну дійсність (здійснення права) [228, с. 6–8].  

Здійснення таким чином розуміється як етап існування та динаміки 

суб’єктивного цивільного права, який створює реальну можливість фізичній 

особі за допомогою встановленого в законі механізму досягти тієї мети, того 
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результату щодо задоволення власного інтересу, які визначаються при 

наданні їй даного права.  

У підсумку можна погодитися з висновком, що поняття «здійснення 

суб’єктивного цивільного права» слід розуміти, як усі можливі види 

поведінки носія відповідного суб’єктивного цивільного права, спрямовані як 

на реалізацію окремих повноважень, що складають його зміст, так і на 

здійснення цього права в цілому, що може відбуватись у визначеній у 

законодавстві формі [393, с. 144–145]. У наведеному визначенні терміно-

поняття «реалізація» виглядає вужчим за «здійснення» і стосується лише 

окремих повноважень, а не права «у цілому». При такому підході під 

здійсненням розуміється реалізація тих можливостей, що надаються 

договором чи законом власнику суб’єктивного права [82, с. 262–263]. 

Здійснити суб’єктивне право для особи означає реально скористатися 

тією юридичною волею, що гарантована їй державою. Здійснення 

суб’єктивного права відбувається, як правило, шляхом вчинення тих дій, 

котрі охоплюються можливістю певної поведінки. Разом із тим здійснення 

суб’єктивного права може полягати також у «невчиненні» певних дій, тобто 

утриманні від певних дій у тих випадках, коли за цивільним законодавством 

допускається можливість диспозитивної поведінки особи у набутті чи 

реалізації права на використання землі чи іншого майна. Адже суб’єкт, 

виражаючи власну волю, може відмовитися від здійснення належного йому 

права, однак така відмова не тягне припинення цього права, за винятком 

випадків, передбачених законом [440, с. 163]. 

У цивілістиці терміно-поняття «здійснення» і «реалізація» часом 

ототожнюються [276, с. 30]. У зв’язку з цим варто зазначити, що коли ми 

ведемо мову про «здійснення» суб’єктивних прав, то маємо на увазі, 

передусім, певну сукупність фактичних дій, спрямованих на реалізацію 

зазначеного права. Натомість реалізація права передбачає перетворення 

абстрактної можливості у реальність. Отже реалізація суб’єктивного права – 

це перетворення абстрактної можливості (суб’єктивного права) у реальність 
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за допомогою сукупності дій фактичного або юридичного характеру 

(здійснення) з метою задоволення інтересу. Звідси випливає, що за 

відсутності юридично визначеного суб’єктивного права власності особі 

неможливо здійснити дії по реалізації правомочностей такого права [110, с. 

193–194]. 

Погоджуючись з таким розумінням здійснення цивільних прав, варто 

зазначити, що здійснення речових прав на земельні ділянки поєднується, 

передусім, з активною вольовою поведінкою особи, з її діяльністю, 

спрямованою на використання землі шляхом реалізації законодавчо 

забезпечених можливостей, які складають зміст речового права для 

задоволення потреб і охоронюваних законом інтересів учасників земельних 

правовідносин. Щоб перетворитися на реальність, суб’єктивне право має 

бути виражене в активній, цілеспрямованій діяльності особи, а це залежить 

від тих можливостей, котрі у своєму внутрішньому змісті вказують на вибір 

певних варіантів дій, які й дозволяють їх носію досягти відповідних цілей 

[28, с. 25].  

Особливістю земельної ділянки є специфічне поєднання двох факторів 

– майнового та екологічного, які розкривають її складну юридичну природу. 

З цивільно-правової точки зору земельна ділянка є нерухомою річчю, щодо 

якої в певної особи можуть існувати майнові права та обов’язки. Однак, на 

відміну від інших предметів матеріального світу, земельна ділянка є також 

частиною навколишнього природного середовища, унікальним природним 

ресурсом, що характеризується своєю родючістю та іншими неповторними 

властивостями. Крім того, говорячи про об’єкт прав на чужу земельну 

ділянку, можна говорити про такий об’єкт, як «чужа земельна ділянка» лише 

у загальному значенні, оскільки мета користування, яка є різною у сервітутів, 

емфітевзису та суперфіцію, визначає специфіку видів таких земельних 

ділянок і вимог, що встановлені для такого користування.  

Наприклад, категорії земель взагалі та цільове призначення конкретної 

земельної ділянки, обумовлюють як види сервітуту, які можуть 
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встановлюватися і реалізація яких не завдасть шкоди власникам 

(користувачам) земельних ділянок, віднесених до таких категорій, так і 

особливості здійснення сервітутів, які можуть бути встановлені. Це 

стосується, зокрема, сервітутів на землях водного фонду в зонах санітарної 

охорони водних об’єктів, на землях житлової та громадської забудови при 

прокладенні ліній електропередачі, при прокладенні магістральних 

трубопроводів, повітряних ліній ЛЕП тощо.  

При встановленні суперфіцію та емфітевзису також визначальною є 

категорія землі, оскільки на таких земельних ділянках при суперфіції 

земельним законодавством повинно бути дозволено будівництво житлових 

будинків, господарських будівель, промислових та інших споруд, а при 

емфітевзисі земельні ділянки мають використовуватися або ж призначатися 

для сільськогосподарських потреб. 

Також здійснення прав на чужі земельні ділянки може залежати від 

наявності на земельній ділянці об’єктів нерухомості. При переході права 

власності на об’єкти нерухомості, що розташовані на земельній ділянці, яка 

перебуває у землекористувача на умовах емфітевзису та суперфіцію, до 

нового власника переходить відповідне право на тих самих умовах і в тому ж 

обсязі, що були у попереднього землекористувача. Причому таке право може 

виникати як автоматично (в порядку ст. 120 ЗК, ст. 377 ЦК, ч. 3 ст. 7 Закону 

України «Про оренду землі»), так і шляхом укладання договору про 

відчуження відповідного права. Виникнення емфітевзису та суперфіцію у 

набувача об’єктів нерухомості не залежить від форми власності, на якій 

земельна ділянка належить власнику, єдине, що має враховуватися, це строк 

для земель державної та комунальної власності. Обмеженні права щодо 

укладання договору емфітевзису при переході прав на об’єкти нерухомості 

мають іноземці, для яких нормою передбачено укладання договору оренди. 

Зміст здійснення прав на чужі земельні ділянки завжди формується з 

врахуванням публічного, суспільного інтересу, який полягає у збереженні 

корисних якостей землі, її цільового використання, відповідності типу земель 
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тій діяльності, яка має здійснюватися на земельній ділянці і обов’язковим 

комплексом природоохоронних заходів, які не залежать від волі суб’єктів 

цих прав і встановлені імперативно. Наприклад, суспільний інтерес щодо 

збереження й охорони об’єкта земельного сервітуту проявляється у 

встановленні певних вимог, що впливають на можливість здійснення цього 

права.  

Тому поділ обов’язків, як і прав, у земельно-правових відносинах слід 

здійснювати відповідно до того, якими за своєю суттю вони є: публічно-

правовими чи приватноправовими. Це має не лише теоретичне, але і 

практичне значення, оскільки публічні земельно-майнові обов’язки не 

можуть бути змінені за угодою сторін, вони встановлюються імперативно і 

змінюються лише у встановленому законом порядку. Приватні земельно-

майнові обов’язки можуть змінюватися за угодою сторін: може бути 

змінений розмір оплати, або оплата може бути скасована взагалі. Що 

стосується земельно-екологічних обов’язків, то вони належать до суто 

публічно-правових. 

У підсумку обґрунтовано висновок, що категорія «здійснення» прав є 

узагальнюючою і містить у собі такі елементи, як «набуття» та «реалізація» і 

може бути визначена як сукупність усіх можливих видів поведінки особи з 

метою набуття і реалізації прав на чужу земельну ділянку, детерміновану 

матеріальними та іншими потребами та інтересами осіб у використанні землі 

з врахуванням цільового призначення землі, раціонального використання та 

охорони землі, а також її функціонального призначення. 

 

2.2. Об’єкти та суб’єкти здійснення прав на чужі земельні ділянки 

 

Відповідно до ст. 13 Конституції України в межах території України 

об’єктами здійснення прав на землю визнається земля, що належить на праві 

власності Українському народові, від імені якого органи державної влади та 

місцевого самоврядування здійснюють права власника у межах, визначених 
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Основним Законом держави. Згідно зі ст. 14 Конституції України право 

власності на землю гарантується. Громадяни, юридичні особи і держава 

набувають у реалізують право власності на землю виключно відповідно до 

закону. У цій же статті Конституції України земля визнається основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Згідно зі ст. 141 Конституції України земля є фінансовою і матеріальною 

основою місцевого самоврядування і визнається об’єктом здійснення права 

власності територіальних громад.  

Водночас у чинному ЗК України (п. 3 ст. 2) об’єктами земельних 

відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, 

у тому числі на земельні частки (паї). 

Закріплені у Конституції України і ЗК України положення щодо 

визнання землі, земельних ділянок і прав на них об’єктами земельних 

правовідносин визначають правові підстави, умови, способи і механізм 

здійснення всіх суб’єктивних прав на земельні ділянки, які передбачені у 

земельному, цивільному законодавстві, включаючи й права на чужі земельні 

ділянки. При цьому норми земельного, цивільного та іншого законодавства 

регламентують визначення правового режиму землі і земельних ділянок як 

об’єктів здійснення громадянами, юридичними особами, державою і 

територіальними громадами права власності на земельні ділянки, права 

постійного користування землею, права орендного землекористування. Разом 

із тим у земельному законодавстві правовий режим земельних ділянок як 

об’єктів здійснення сервітутів, емфітевзису і суперфіцію залишається 

недостатньо врегульованим, що породжує колізії у законодавстві з питань 

набуття і реалізації речових прав на чужі земельні ділянки, а також проблеми 

у правозастосуванні при вирішенні земельних спорів, предметом яких є 

забезпечення реалізації права на використання чужих земельних ділянок для 

задоволення приватних і суспільних потреб [37, с. 105–109; 39, с. 277; 222; 

300; 355; 408].  
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Наявність у законодавстві України та правозастосуванні згаданих 

проблем пояснюється тим, що в українській теорії земельного та цивільного 

права особливості визначення правового режиму земель як об’єкта 

здійснення речових прав на чужі земельні ділянки залишаються недостатньо 

дослідженими. Внаслідок цього потребують дослідження теоретичні і 

практичні аспекти розуміння поняття «чужа земельна ділянка» як об’єкт 

права користування, проблеми формування земельних ділянок як об’єктів 

здійснення прав на чужі земельні ділянки на землях державної і комунальної 

власності, забезпечення доступу до користування чужими земельними 

ділянками на землях приватної, державної і комунальної власності «на 

речово-правовому підґрунті», здійснення державної реєстрації прав на 

користування чужими земельними ділянками тощо. 

Оскільки у ст.ст. 13, 14 Конституції України вживаються поняття 

«земля» як «природний ресурс», «національне багатство» і «об’єкт права 

власності», у ст.ст. 373, 374 ЦК України закріплені поняття «земля» і 

«земельні ділянки», котрі використовуються у правозастосуванні як 

синоніми, а у ЗК України поняття «земля» і «земельні ділянки» визначаються 

як об’єкти земельних правовідносин, закономірно постає питання щодо 

співвідношення цих понять як юридичних категорій у контексті здійснення 

речових прав на чужі земельні ділянки.  

Попри те, що в українській теорії земельного права науковці 

неодноразово зверталися до проблем визначення землі і земельних ділянок як 

об’єктів земельних правовідносин у контексті дослідження права власності 

на землю, права землекористування, державного регулювання земельних 

відносин, правового режиму земель окремих категорій [284, с. 158–188; 12; 

141; 205], загального визначення поняття «земля» у земельно-правовій науці 

немає, а поняття «земельна ділянка» відповідно до положень ст. 79 ЗК 

України характеризується як частина земної поверхні з установленими 

межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. 

Спроби сформулювати наукові визначення згаданих понять мали місце у 
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цивільно-правових дослідженнях проблем регулювання земельних відносин
 

[68, с. 18]. У науково-практичних коментарях ЦК України аналізувалося  

співвідношення здійснення права власності на землю (земельну ділянку) та 

речових прав користування чужими земельними ділянками [290, с. 611–637].  

Характеристика у доктринах земельного та цивільного права істотних 

ознак цих понять як юридичних категорій та їхнє розмежування дозволяє 

виявити основні засади взаємодії норм приватного та публічного права в 

механізмі правового регулювання земельних відносин, що виникають, 

змінюються і припиняються у зв’язку із здійсненням відповідними 

суб’єктами права власності на землю та речових прав на чужі земельні 

ділянки, права землекористування, охорони землі та інших природних 

ресурсів. У науковій літературі зазначається, що характеристика землі як 

природного об'єкта і природного ресурсу у якості об’єкта земельних 

правовідносин є не зовсім коректною, оскільки такий підхід є даниною 

історичній традиції, коли земельні відносини ще не були такі складні, як 

зараз, а питання охорони землі як природного об'єкта і не стояли так гостро, 

як зараз. Натомість пропонується вести мову про те, що об’єктом земельних 

правовідносин є не земля в цілому (як сукупність всіх земельних ресурсів), а 

землі різних категорій [297].  

Деякі вчені вважають, що об’єктом цивільних правовідносин не може 

бути земля, якщо вона не поділена на земельні ділянки, які можуть бути 

об’єктами цивільних прав та перебувати у цивільному обігу [297; 1, с. 106]. 

Зокрема, А.А. Зеленін стверджує, що об’єктом майнових (цивільних) прав 

особи виступає земельна ділянка, тоді як земля у цілому може бути об’єктом 

лише відносин, пов’язаних з охороною та використанням земель [174, с. 41]. 

Разом із тим у земельно-правовій літературі з мотивів чіткого 

встановлення меж правової регламентації відповідних відносин 

обґрунтовувалась необхідність законодавчого закріплення розгорнутого 

визначення землі як об’єкта земельних відносин. Зокрема, пропонувалося 

таке визначення: земля (в юридичному значенні) – це головна територіально-
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просторова частина довкілля (навколишнього природного середовища) у 

межах території України, матеріальна основа її територіальної цілісності, 

суверенітету й національної безпеки, що характеризується особливістю 

природної структури – ґрунтового покриву, розміщення, поширення 

рослинності, водних об’єктів, корисних копалин та інших ресурсів, які 

формують сферу життя для людини та інших живих організмів, природні 

властивості якої використовуються на праві загального землекористування, 

диференціюється на окремі земельні ділянки (частини), які перебувають у 

власності Українського народу або уповноваженого ним органу – держави 

для задоволення загальнолюдських інтересів або на праві приватної власності 

з метою забезпечення корпоративних і особистих прав людини та права 

комунальної власності територіальних громад як матеріальної основи 

місцевого самоврядування, виступає основним засобом виробництва у 

сільському господарстві та інших галузях господарювання, операційною 

базою для системи розселення, в тому числі садівницьких поселень, 

розміщення галузей народного господарства, державного матеріального 

резерву та шляхів сполучення, є невід’ємною умовою, місцем, засобом і 

джерелом існування живих організмів, життєдіяльності людини, 

забезпечення її духовних і матеріальних потреб і вимагає у разі деградації 

вжиття заходів щодо відвернення небезпечного впливу на населення та якість 

довкілля [126, с. 383]. 

На нашу думку, таке визначення є надто громіздким для включення 

його до норм законодавства, воно не відповідає вимогам до стилю і мови 

нормативно-правових актів, зокрема, таким як: лаконічність, чіткість, 

ясність, зрозумілість для адресатів, стислість, компактність. Можливо, саме 

цим (об’ємність і широта поняття) виправдовується те, що законодавець не 

дав визначення категоріям «земля» або «землі» у ЗК України.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону земель» [341] землею 

визнана поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими 

природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з 
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нею. При цьому ґрунт – природно-історичне органо-мінеральне тіло, що 

утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації 

поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій 

своїй властивості – родючості. Земля як унікальний дарунок природи має не 

відтворювані людиною властивості: вона є джерелом продовольства, 

обмежена по території і місцем розташування. На відміну від інших об’єктів 

власності, земля є продуктом самої природи, вона виникла й існує незалежно 

від волі і свідомості людей. Це відрізняє землю від інших об’єктів права 

власності, створених працею людини, її виробничою діяльністю [271]. 

Характерними рисами землі як природного ресурсу є: її незмінність, 

обмеженість за територією (розмірами), локальність за місцем розміщення і 

нерухомість [97, с. 296]. 

Як зазначає Н.С. Гавриш, терміну «земля» властиві кількісні 

показники, територіально-просторові, а терміну «ґрунти» – насамперед якісні 

характеристики. Внаслідок цього поняття «земля» і «ґрунт» є майже 

рівнозначними, однопорядковими, проте різними за змістом [59, с. 23].  

Отже, поняття землі і земельної ділянки не збігаються. Зокрема, у 

приватній власності можуть знаходитися тільки індивідуально визначені, 

виділені в натурі на місцевості земельні ділянки, що мають чіткі границі і 

розрізняються за своїм цільовим призначенням [97, с. 300].  

Відповідно до ст. 79 ЗК України земельна ділянка визначається як 

частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем 

розташування, з визначеними щодо неї правами. У Законі України «Про 

оцінку земель» [342] визначено, що земельна ділянка – частина земельної 

поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з 

визначеними щодо неї правами. Таке нормативне визначення цього поняття є 

прийнятним для використання його у дослідженні проблем здійснення прав 

на чужу земельну ділянку. Право власності поширюється на поверхневий 

(ґрунтовий) шар у межах цієї ділянки, на водні об’єкти, ліси, багаторічні 

насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що є над і під 
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поверхнею ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для зведення 

житлових, виробничих та інших будівель і споруд (ст. 79 ЗК України, ст.373 

ЦК України). 

Поняття земельної ділянки як об’єкта земельних правовідносин 

пропонується багатьма науковцями. Так, зокрема, на думку Н.В. Ільницької, 

– це частина земель, яка як безпосередній об’єкт земельних правовідносин 

має фіксовану площу, межі, місце розташування, характеризується якісним 

станом, що відповідає її цільовому призначенню, та притаманним їй 

правовим режимом [147, с. 8]. М.В. Шульга пропонує визначитись із 

поняттям земельної ділянки як об’єкта земельних відносин, яка являє собою 

частину поверхні земного ґрунту, яка є основою ландшафту, має фіксовану 

площу, межі і місцезнаходження, а також характеризується певним якісним 

станом і притаманним їй правовим статусом [459, с. 29]. Як обміряну частину 

земної поверхні, яка має бути зафіксована в державному кадастрі і яка 

характеризується притаманним їй правовим режимом використання, є 

визначальним виміром при застосуванні приватної власності, розуміє 

земельну ділянку В.К. Гуревський [96]. К.О. Дремлюга розуміє під нею 

частину земної поверхні з визначеними в натурі (на місцевості) межами, 

фіксованим розміром та сталим (нерухомим) місцем розташування, яка 

характеризується цільовим призначенням, функціональним використанням та 

специфічним правовим режимом, що визначаються з урахуванням її 

природних якостей та фізичних властивостей [119, с. 5]. Б.В. Єрофєєв 

зазначає, що земельна ділянка – це частина землі, відділена та позначена на 

місцевості за допомогою меж [123, с. 185]. На думку Д.В. Жернакова, 

земельна ділянка – це зовнішня частина земної кори, об’єктивована в її 

межах, що є описаними та посвідченими у встановленому порядку [130, с. 7]. 

І.Н. Місник зазначає, що земельна ділянка – це частина поверхні землі, яка 

має винятково територіальні межі, описані та затверджені у встановленому 

законодавством про землеустрій порядку [245, с. 60]. 
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Наведені визначення поняття земельної ділянки свідчать, що 

обов’язковою суттєвою ознакою будь-якої земельної ділянки (незалежно від 

призначення) мають бути просторово-якісні характеристики ґрунтового 

шару, причому такі характеристики мають бути включені в описання 

(встановлення) меж земельної ділянки як об’єкта права [215, с. 317]. 

Земля як об’єкт правової охорони взагалі та земельні ділянки, як 

зазначалося, не збігаються. Цивілісти, а також більшість фахівців у галузі 

земельного права не мають принципових заперечень проти того, щоб 

вважати земельні ділянки об’єктом нерухомості, властивості якого 

безпосередньо впливають  на визначення правового режиму розташованих на 

земельній ділянці усіх інших об’єктів, так чи інакше пов'язаних з нею [182]. 

При цьому зазначається, що правова конструкція земельної ділянки як речі 

особливого роду є відмінною від конструкції речі взагалі, оскільки вона 

підпорядкована необхідності врахування наявності в ній значної частки 

публічного інтересу.  Будучи самостійним об’єктом цивільних прав, вона, 

крім того, виступає центральним, домінуючим компонентом системи 

нерухомого майна, визначаючи своїм правовим режимом статус інших 

нерухомих речей,  який прямо залежать від неї (правового режиму землі) 

[391, с. 53]. 

Говорячи про земельну ділянку як нерухоме майно, слід зазначити, що 

у сучасних правових системах існують два доктринальні підходи до 

розуміння сутності нерухомості. 

Перший підхід (визнання єдиного об’єкта нерухомості) ґрунтується на 

засадах, вироблених ще римським приватним правом: нерухомою річчю (res 

immobiles) вважалася тільки земельна ділянка, а всі інші об’єкти – складовою 

частиною нерухомої речі, тобто земельної ділянки [107, с. 199–200]. Цей 

підхід втілений, зокрема, у німецькому цивільному законодавстві, де 

земельна ділянка визнається єдиним тілесним об’єктом нерухомості, а 

будівлі, споруди – складовою частиною земельної ділянки, причому 

юридичний зв’язок земельної ділянки і інших речей, пов’язаних з нею, 
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ґрунтується на принципі superficies solo cedit (зроблене над поверхнею слідує 

за поверхнею), що обумовлює неможливість їх самостійного відчуження 

окремо від земельної ділянки, а розширення кола об’єктів нерухомості 

відбувається за рахунок введення «юридичних земельних ділянок» у вигляді 

прав на нерухоме майно; можливості визнання приналежністю земельної 

ділянки лише рухомих речей [314, с. 10–15; 396]. 

Другий підхід (визнання множинності об’єктів нерухомості) (Франція, 

США та деякі інші країни) передбачає визнання нерухомістю не лише 

земельної ділянки, але й інших речей, навіть безтілесних у вигляді прав на 

земельну ділянку. При цьому земельна ділянка вважається головною річчю, а 

юридичний зв’язок між земельною ділянкою, як головною річчю, та іншою 

розташованою на ній нерухомістю характеризується за допомогою 

використання понять «складова частина» і «приналежність» [450]. 

Досліджуючи питання об’єктного складу земельних правовідносин,  

І.І. Каракаш наголошує, що ст. 181 ЦК України відносить земельні ділянки 

до нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), що не відповідає суті 

земельних ділянок, «оскільки земельне законодавство не входить до складу 

цивільного законодавства і зберігає свою відокремлену самостійність, а 

конкретні ділянки земельним законом визнані самостійними та 

відокремленими об’єктами права» [156, с. 15]. 

На думку інших вітчизняних науковців, які досліджують питання 

правового режиму нерухомості та здійснення прав на земельні ділянки, 

тлумачення положень як частини 1 ст. 181 ЦК України, так і інших 

законодавчих актів дозволяє виокремити три групи об’єктів, що відносяться 

до нерухомості в українському законодавстві: 1) це земельні ділянки з 

іншими природними об’єктами (частина 1 ст. 181 ЦК України, абзац 2 

частини 1 ст. 1 Закону України «Про іпотеку» [332] та ін.); 2) об’єкти, 

розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх 

знецінення та зміни їх призначення (частина 1 ст. 181 ЦК України), до яких, 

зокрема, належать будівлі, споруди та інше нерухоме майно (частина 2 ст. 
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375 ЦК України); житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно 

(частина 1 ст. 376 ЦК України); 3) об’єкти, на які відповідно до закону 

поширено режим нерухомої речі, до яких, зокрема, віднесено повітряні та 

морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, інші речі, 

права на які підлягають державній реєстрації (частина 1 ст. 181 ЦК України); 

підприємство (частина 3 ст. 191 ЦК України); право оренди чи користування 

нерухомим майном (частина 7 ст. 5 Закону України «Про іпотеку») [290, с. 

611–637; 288, с. 113, 117; 38, с. 13].  

Значна частина вчених-земельників не знаходить спільної мови щодо 

визначення земель як майна (нерухомого майна). Умовно розмаїття думок з 

цієї проблеми можна поділити на три групи: 1) визнання землі нерухомим 

майном; 2) обґрунтування необхідності розмежування категорій «нерухоме 

майно» та «земельна нерухомість»; 3) розуміння земельної ділянки та 

розташованих на них будівель і споруд як єдиного об’єкта права власності 

[38, с. 15].  

У цивільному і земельному законодавстві закріплені такі юридичні 

моделі правового регулювання майнових і земельних відносин, які не 

дозволяють поєднати в один правовий режим земельні ділянки з 

розташованими на них будівлями, спорудами, іншими об’єктами 

нерухомості, на що неодноразово зверталась увага у наукових публікаціях із 

земельного права [205, с. 217; 284, с. 159–165; 373, с. 149; 400, с. 10–11; 170, 

с. 13]. У зв’язку з цим у науковій літературі пропонується і розмежування 

категорій «земельна нерухомість» та «нерухоме майно». При цьому не 

заперечується майнова сутність правовідносин власності на землю, оскільки 

земельна нерухомість не має принципово важливих особливостей, що 

дозволяють відокремити її від речей, і може розглядатись як особливий 

різновид об’єктів нерухомого майна. Однак, зазначає автор, «виходячи із 

відмінності методів правового регулювання у цивільному та земельному 

праві, це категоріальне розмежування сприятиме додержанню пріоритету 
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земельного законодавства над цивільним при регулюванні земельних 

правовідносин» [38, с. 8].  

У цивільному законодавстві вносяться зміни, які дозволяють 

стверджувати про запровадження у практику регулювання цивільних і 

земельних відносин юридичної конструкції єдиного об’єкта нерухомості. 

Зокрема, за ст. 377 ЦК України і ст. 120 ЗК України передбачається 

«юридична прив’язка» житлових будинків, споруд до земельної ділянки у 

разі переходу права власності на будівлі і споруди. Це фактично підтверджує 

використання принципу superficies solo cedit, хоча в певному видозміненому 

вигляді, оскільки в його основу покладено житловий будинок, споруду, а не 

земельну ділянку [191, с. 106–107]. 

Таким чином, особливістю земельної ділянки як об’єкта правовідносин 

є специфічне поєднання двох факторів – майнового та екологічного, які 

розкривають її складну юридичну природу. З цивільно-правової точки зору 

земельна ділянка є нерухомою річчю, щодо якої в певної особи можуть 

існувати майнові права та обов’язки. Однак, на відміну від інших предметів 

матеріального світу, земельна ділянка є також частиною навколишнього 

природного середовища, унікальним природним ресурсом, що 

характеризується своєю родючістю та іншими неповторними властивостями 

[361, с. 67]. На думку В.Л. Мунтяна, земля має розглядатися як екологічний 

фактор, акумулятор надр, зосередження і формування гідроресурсів, 

рослинного і тваринного світу. Вона є цементуючим базисом для 

формування ноосфери, джерелом, місцем, умовою, засобом життєдіяльності 

людини [270, с. 734]. Таким чином, земельна ділянка характеризується 

фізичними та юридичними ознаками, наявність яких дає змогу правильно 

визначити її правовий режим і уникнути помилок у процесі застосування 

норм чинного земельного та інших галузей законодавства. До фізичних ознак 

земельної ділянки ЗК України відносить земну поверхню, місце 

розташування, висоту над ділянкою і глибину від поверхні земельної 
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ділянки. До юридичних ознак належать права особи щодо конкретної 

земельної ділянки [284, с. 183].  

У контексті даного дослідження має значення не лише розмежування 

понять «земля», «земельна ділянка», але й встановлення специфіки об'єкта 

відповідних правовідносин, що виникають при здійсненні прав на чужі 

земельні ділянки. Адже для набуття і реалізації різних видів прав на чужі 

земельні ділянки необхідні ділянки різні за основним цільовим і 

функціональним призначенням. 

На наш погляд, у сервітутному правовідношенні матеріальним 

об’єктом, на який спрямований інтерес носія суб’єктивного сервітутного 

права, є конкретна земельна ділянка, що перебуває у приватній, державній чи 

комунальній власності або ж у користуванні інших суб’єктів. Причому така 

земельна ділянка має бути сформована на місцевості і зареєстрована у 

державному земельному кадастрі та у державному реєстрі прав. Разом із тим 

користування частиною цієї земельної ділянки є метою, яка опосередковує 

можливість ефективного здійснення права на іншу земельну ділянку, а 

поведінка необмеженого кола осіб, зобов’язаних не порушувати земельне 

сервітутне право, цікавить носія права тільки опосередковано, доки не 

відбулося його порушення, і така поведінка не є головним об’єктом, на який 

спрямовується інтерес носія земельного сервітутного права. Тому є підстави 

стверджувати, що у сервітутних правовідносинах об’єктами є матеріальні 

природні об’єкти, тобто частина земельної ділянки, на яку поширюється дія 

земельного сервітуту. При цьому безпосереднім об’єктом суб’єктивного 

права є дії відповідних суб’єктів; опосередкованим об’єктом суб’єктивного 

права є земельна ділянка [232, с. 137]. 

Для сервітуту має значення розподіл земельних ділянок на пануючі та 

обслуговуючі. Так, пануюча земельна ділянка – та, для використання якої за 

певним призначенням земельним сервітутом встановлене обмежене право 

користування іншою земельною ділянкою. Тобто це земельна ділянка 

сервітуарія [17, с. 7]. Обслуговуюча земельна ділянка – та, корисні 
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властивості якої використовуються сервітуарієм для обслуговування своєї 

земельної ділянки відповідно до встановленого земельного сервітуту [17, с. 

7]. 

Для об’єкта сервітуту важливою умовою є дотримання законодавчих 

вимог щодо охорони та запобігання негативному впливові на ґрунтовий 

покрив земельної ділянки, оскільки цінність останньої полягає не в останню 

чергу в її родючості, як одній з основних ознак, і це є важливою обставиною, 

яка зумовлює певні особливості здійснення земельного сервітуту на земельні 

ділянки різних категорій земель [15, с. 13–19; 397, с. 28–35; 400, с. 10–15; 

451, с. 42–51; 476]. Об’єктом сервітуту, як права на чужу земельну ділянку, 

може бути ділянка будь-якої категорії земель. Суспільний інтерес щодо 

збереження й охорони об’єкта земельного сервітуту проявляється у 

встановленні певних вимог, що впливають на можливість здійснення цього 

права. Таким чином, суспільний інтерес, визначений державою і 

врегульований правом, стає публічним з усіма правовими наслідками для 

суб’єктів, котрі своїми діями спроможні впливати на його реалізацію та 

захист [194, с. 91–99]. 

Категорії земель взагалі та цільове призначення конкретної земельної 

ділянки зокрема обумовлюють як види сервітуту, які можуть 

встановлюватися і реалізація яких не завдасть шкоди власникам 

(користувачам) земельних ділянок, віднесених до таких категорій, так і 

особливості здійснення сервітутів, які можуть бути встановлені [14, с. 8–9].  

Тому необхідним є дослідження допустимості та межі доцільності 

встановлення земельних сервітутів у залежності від особливостей об’єкта 

права, оскільки земельний сервітут, як і інші права на земельні ділянки, несе 

екологічне навантаження, що зумовлює необхідність врахування вимог щодо 

охорони родючих властивостей земель [175].  

Стосовно емфітевзису така земельна ділянка має відповідати вимогам 

щодо використання і охорони земель сільськогосподарського призначення. 

Об’єктом емфітевзису є земельні ділянки, які використовуються або ж 
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призначені для сільськогосподарських потреб. У чинному земельному і 

аграрному законодавстві України не міститься визначення поняття 

«сільськогосподарські потреби» [25, с. 78]. У науці аграрного права це 

поняття визначається як потреби, пов’язані з виробництвом 

сільськогосподарської продукції, здійсненням сільськогосподарської 

науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщенням відповідної 

виробничої інфраструктури [409, с. 30].  

Розглядаючи емфітевзис, слід наголосити, що особливе місце у 

структурі земельного фонду України займають саме землі 

сільськогосподарського призначення як найбільш важлива і значна частина 

усіх земель. Вони є унікальним природним ресурсом, основою економічного 

розвитку держави та матеріального добробуту народу України [132, с. 343].
 

Ці землі відіграють важливу економічну і соціальну роль. Економічне 

призначення полягає в тому, що вони є основним засобом виробництва, а за 

соціальним призначенням є предметом праці у сільському господарстві.Їх 

унікальність та цінність полягає в тому, що вони вже об’єктивно існують і не 

вимагають праці та коштів для їх створення. Земля в сільськогосподарському 

виробництві є незамінним чинником завдяки особливостям, серед яких 

найчастіше вирізняються: обмеженість (незмінність кількості), 

непереміщуваність, невідтворюваність, незнищуваність, практична 

невичерпність її продуктивної сили [126, с. 384]. 

Принагідно варто згадати, що стосовно правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення існують дві доктрини: земельно-

правова і цивільно-правова.  

На користь переважання першої у науці земельного права наводиться 

низка аргументів, головним з яких є те, що враховувати та відображати у 

правових нормах особливості цих земель покликане саме земельне, а не 

цивільне законодавство України [141, с. 15]. Землі сільськогосподарського 

призначення є невід’ємною складовою процесу виробництва продуктів 
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харчування: вони незамінний елемент цього процесу, основний засіб 

виробництва. 

Натомість класична цивілістична концепція, як зазначають 

представники науки земельного права, аналізуючи правове регулювання 

майнових відносин, визначає річчю предмет матеріального світу, яким не 

можуть бути землі. Річ як предмет матеріальний створена працею людини, 

існуюча ізольовано, безвідносно до сталих природних компонентів і зв’язків, 

може бути вилучена в особи, знищена, пошкоджена. Землю фактично 

«вилучити» не можна. Майно у цивілістичному розумінні завжди має 

споживчу та мінову вартість, яку легко встановити, виходячи з затрат праці 

та матеріалів, які вкладено в певну річ. Економічна і грошова вартість майна 

визначається, таким чином, обсягом і вартістю матеріалізованої праці 

людини, чого не можна зробити щодо земель. Тому їхня вартість 

підраховується за спеціальною методикою і називається «нормативна», а не 

«балансова» ціна [334]. На відміну від матеріалізованих завдяки праці 

людини об’єктів, землі не можуть людиною ані зменшуватись, ані 

збільшуватись, в той час як майнова шкода за цивільним законодавством 

означає здебільшого зменшення наявного майна; на відміну від речей 

(майна), яке має властивість зношуватись, зменшуватись, погіршуватись, 

виходити з господарського обігу, природні властивості земель залишаються 

стабільними. Землі є вічними. При правильному їх використанні вони здатні 

навіть покращувати свої якісні продуктивні властивості. Водночас землі, на 

відміну від типових засобів виробництва, мають встановлену природою, а не 

людиною обмеженість у просторі та постійність місцезнаходження, а тому їх 

не можна віднести до цивільної категорії нерухомого майна. Землі абсолютно 

не можна перемістити, в той час як нерухомі речі в принципі можуть бути 

переміщені. Нерухомість майна в цивілістичному аспекті є відносною 

(будинок може бути пересунуто на інше місце). Нерухомість земель є 

абсолютною. На відміну від майна, коли відсутність одних речей може бути 

замінена іншими, землі є унікальними засобами виробництва [141, с. 16–17]. 
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Одним із важливих питань формування збалансованої системи 

законодавства є формулювання науково обґрунтованого визначення поняття 

земель сільськогосподарського призначення. Поняття цих земель виконує 

методологічну роль, оскільки служить концентрованим визначенням 

характеристик земель сільськогосподарського призначення як об’єкта 

земельних правовідносин, є критерієм виокремлення частини земельної 

території країни як об’єкта суспільного управління та державного 

регулювання земельними ресурсами сільськогосподарського виробництва, а 

також відображає певні юридичні ознаки цих земель, які, в свою чергу, 

пронизують механізм правового регулювання сільськогосподарського 

землекористування (детальніше про ознаки земель сільськогосподарського 

призначення див., наприклад: [116, с. 78]).
.
 

В літературі переважає думка, що законодавчий термін «землі 

сільськогосподарського призначення» не висвітлює об’єктивних ознак і 

природних властивостей земель і тому більш доречно було б 

використовувати поняття «сільськогосподарські землі», як такі що від 

природи придатні для ведення сільського господарства [141, с. 11; 401]. Вони 

об’єктивно є такими, вони не створені працею людини, і ніхто суб’єктивно не 

може наділити їх такою характеристикою, як, наприклад, родючість. Земля 

не є продуктом праці: отже, вона не може бути відтворена, замінена яким-

небудь іншим засобом виробництва, збільшена в розмірах або переміщувана 

в просторі за бажанням людини [126, с. 383]. Все це накладає свій відбиток 

на особливостях функціонування її в сільськогосподарському виробництві, 

визначає в практиці той або інший підхід до організації її використання як 

засобу виробництва, знаряддя праці, предмета праці і зрештою впливає на 

результати виробництва.
 
 

Якщо об’єктом емфітевзису є землі сільськогосподарського призначення, 

то об’єктом суперфіцію є зовсім інша категорія земель, призначенням яких є 

забудова. 
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Оскільки забудова може здійснюватися на земельних ділянках різних 

категорій земель (промисловості, транспорту, житлової та громадської 

забудови тощо) [115, с. 84–87], об’єктом суперфіцію можуть бути земельні 

ділянки такого цільового призначення, на яких земельним законодавством 

дозволяється будівництво житлових будинків, господарських будівель, 

промислових та інших споруд. Надана в користування з метою забудови 

земельна ділянка повинна відповідати певному цільовому призначенню, яке 

встановлюється шляхом віднесення земель до тієї чи іншої категорії на 

підставі рішень органів державної влади і місцевого самоврядування 

відповідно до їх повноважень. Таким чином, якими б не були землі – 

промисловості, транспорту, житлової та громадської забудови тощо, вони є 

землями несільськогосподарського призначення. 

В літературі зазначається, що за змістом поняття земель спеціального 

несільськогосподарського призначення може розглядатися в широкому і 

вузькому розумінні. У широкому розумінні до земель спеціального 

несільськогосподарського використання включаються всі категорії земель, 

крім земель сільськогосподарського призначення. У вузькому розумінні до 

земель спеціального несільськогосподарського використання належать землі 

промисловості, транспорту, енергетики, оборони й іншого призначення [238, 

с. 413]. 

Не усі землі несільськогосподарського призначення можуть бути 

об’єктом суперфіцію, оскільки в даному випадку має значення основна мета 

– забудова цієї земельної ділянки. Таким чином, можна викреслити землі 

промисловості, транспорту, енергетики, оборони й іншого призначення, якщо 

йдеться про житлову забудову, оскільки вони мають певний правовий режим 

і, як правило, розташовані за межами населених пунктів. У ЗК України у 

складі земель України не передбачена самостійна категорія земель – землі 

населених пунктів і відповідно до складу земель у межах населених пунктів 

можуть входити землі різного цільового призначення, тобто землі різних 

категорій [21, с. 21]. Об’єктом суперфіцію є землі житлової і громадської 
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забудови (житлова і громадська забудова) або ж землі промисловості, 

транспорту, енергетики, оборони й іншого призначення – для забудови 

об’єктами іншого, нежитлового призначення. У цих двох видів земель різний 

правовий режим, оскільки на землях промисловості, транспорту, енергетики, 

оборони й іншого призначення розміщуються різного роду спеціальні 

об’єкти. Крім того, значна кількість цих земель перебуває у державній 

власності, а управління ними, організація раціонального використання цих 

земель належить до компетенції відповідних міністерств, інших органів 

управління, ці землі мають спеціальний режим використання й охорони, 

визначений галузевим законодавством з огляду на відповідну сферу 

господарства. 

Дослідження об’єктів прав на чужі земельні ділянки дозволяє зробити 

висновок про те, що може йтися про такий об’єкт, як «чужа земельна 

ділянка» лише у загальному значенні, оскільки мета користування, яка є 

різною у сервітутів, емфітевзису та суперфіцію, визначає специфіку видів 

таких земельних ділянок і вимог, що встановлені для такого користування. 

Що стосується об’єктів сервітутів, то тут слід зазначити, що категорії 

земель взагалі та цільове призначення конкретної земельної ділянки зокрема 

обумовлюють як види сервітуту, які можуть встановлюватися і реалізація 

яких не завдасть шкоди власникам (користувачам) земельних ділянок, 

віднесених до таких категорій, так і особливості здійснення сервітутів, які 

можуть бути встановлені. Це стосується, зокрема, сервітутів на землях 

водного фонду в зонах санітарної охорони водних об’єктів, на землях 

житлової та громадської забудови при прокладенні ліній електропередачі, 

при прокладенні магістральних трубопроводів, повітряних ліній ЛЕП тощо.  

Об’єктом суперфіцію є категорія земель, призначенням яких є 

забудова. Оскільки забудова може здійснюватися на земельних ділянках 

різних категорій земель, об’єктом суперфіцію можуть бути земельні ділянки 

такого цільового призначення, на яких земельним законодавством 
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дозволяється будівництво житлових будинків, господарських будівель, 

промислових та інших споруд.  

Об’єктом емфітевзису можуть бути земельні ділянки, які 

використовуються або ж призначені для сільськогосподарських потреб і які 

відповідають вимогам щодо використання і охорони земель 

сільськогосподарського призначення.   

Суб’єктами земельних правовідносин є особи, наділені чинним 

законодавством відповідними правами і обов’язками, які дають їм 

можливість реалізовувати свої інтереси [135, с. 35]. 

Щодо суб’єктів прав на землю, у літературі з земельного права набула 

поширення теорія природного земельного права [460]. Відповідно до цієї теорії 

наявність природного земельного права суб’єкта зумовлена тим, що життя 

кожного невіддільне від землі. Створена без участі людини земля як об’єкт 

природи належить всьому людству, нинішньому і майбутнім поколінням [163, с. 

13]. Кожна людина володіє природним правом використання землі в місці свого 

проживання і господарської діяльності. Без реалізації цього права життя кожної 

людини неможливе.  

У науковій літературі зазначається, що земельні права виникають з 

народженням людини і реалізуються громадянином на свій розсуд. Умовно 

виділяються абсолютні природні земельні права (землі загального користування 

населених пунктів, землі, що використовуються як шляхи сполучення, для 

задоволення культурно-побутових і комунально-побутових потреб) і відносні 

земельні права (надання земель для ведення селянського (фермерського) 

господарства, будівництва і обслуговування житлового будинку, дачного і 

гаражного будівництва тощо) [460]. Не заперечуючи загалом такого поділу, 

запропонованого М.В. Шульгою, більш виправданим вважаємо у даному 

випадку вести мову не про абсолютні та відносні земельні права, якими є, на 

нашу думку, право власності на землю та інші похідні від нього права, а про 

публічні (громадські) та приватні земельні права. Відмінність між абсолютними 

і відносними земельними правами полягає  в тому, що при відносних земельних 
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правах вони стають невід’ємними з моменту проведення дій по використанню 

землі за цільовим призначенням, адже  відносні земельні права в принципі 

будуються за аналогією з цивільною правоздатністю і суб’єктивним цивільним 

правом, де цивільна (земельна) правоздатність – це абстрактна можливість бути 

суб’єктом цивільного (земельного) права, бути здатним володіти суб’єктивним 

правом, а щоб мати конкретне суб’єктивне цивільне право, треба володіти 

цивільною (земельною) правоздатністю і її реалізувати [94, с. 54]. 

Вбачається, що така позиція є досить дискусійною, оскільки 

порівняння абсолютних прав з правоздатністю, а відносних прав з 

дієздатністю тягне висновок про те, що надання земель для ведення 

фермерського господарства, будівництва і обслуговування житлового будинку, 

дачного і гаражного будівництва тощо виникають на підставі прав на землі 

загального користування населених пунктів, землі, що використовуються як 

шляхи сполучення тощо. Це два різні види прав, які існують паралельно, і 

можна володіти правом власності на земельну ділянку і мати право 

користування землями загального призначення, які належать всім.  

Тому можна і потрібно вести мову про земельну правоздатність і земельну 

дієздатність, не пов’язуючи її з видами земель. Так само, як і цивільна 

правоздатність, земельна правоздатність виникає з народженням і закінчується 

смертю людини.  

Крім цього, вбачається необхідним уточнення застосовуваної 

термінології, оскільки категорії «земельні права» і «права на землю» не є 

тотожними. У літературі із земельного права право на землю пропонується 

розуміти як передбачене земельним законодавством суб’єктивне право, що 

включає сукупність земельних повноважень суб’єкта щодо земель в межах 

території України чи щодо визначеної земельної ділянки.  

Таким чином, об’єктами прав на землю можуть бути землі України 

(коли йдеться про право власності на землю Українського народу) або ж 

конкретна земельна ділянка. Що стосується земельних прав, то під ними 

необхідно розуміти передбачені нормами земельного права окремі 
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повноваження суб’єктів земельних правовідносин, через які реалізується 

суб’єктивне право на землю. При цьому об’єктом земельних прав може бути 

як конкретна земельна ділянка, так і її частина. Виходячи з цього, термін 

«земельні права» є вужчим від терміна «права на землю» та може 

охоплюватися останнім [119, с. 11]. 

З метою встановлення можливості визначення узагальнених видів 

суб’єктів прав на чужі земельні ділянки слід проаналізувати суб’єктів різних 

видів таких прав. 

Так, сторонами відносин емфітевзису є, з однієї сторони, власник 

земельної ділянки та, з іншої, особа, яка виявила бажання користуватися цією 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб на умовах 

емфітевзису (емфітевта, землекористувач). Особою, яка наділена 

повноваженням щодо встановлення емфітевзису на належну їй земельну 

ділянку, є будь-яка фізична чи юридична особа – власник земельної ділянки, 

придатної для сільськогосподарського використання. Таким чином, 

суб’єктом, який встановлює емфітевзис, може бути лише власник (ст. 407 ЦК 

України). 

Стороною відносин емфітевзису не може бути особа, якій земельна 

ділянка надана на умовах постійного користування чи на умовах оренди. На 

стороні емфітевти може виступати будь-яка фізична або юридична особа. 

Особливо необхідно застерегти неможливість об’єднання в одній особі 

власника земельної ділянки та землекористувача (емфітевти) у разі 

встановлення емфітевзису щодо земельної ділянки державної або 

комунальної форми власності. 

Як вже зазначалося, відповідно до частини 3 ст. 22 ЗК України, землі 

сільськогосподарського призначення передаються суб’єктам користування з 

різним цільовим використанням. У залежності від виду використання для 

суб’єктів можуть встановлюватися певні обмеження або заборони на 

укладання певного виду договору щодо використання таких земель. 
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Землі інших категорій також можуть використовуватися для 

сільськогосподарських потреб у випадку, встановленому законом, наприклад, 

у випадку задоволення таких потреб несільськогосподарськими 

підприємствами, установами та організаціями на землях «іншого» (за змістом 

– несільськогосподарського) призначення під час ведення підсобного 

господарства (ст. 37 ЗК України) або у випадку задоволення господарських 

потреб працівників природних заповідників у сінокосах, випасах, городах, 

відповідно до встановлених нормативів, на спеціально виділених земельних 

ділянках, що повинні бути передбачені проектами організації території 

природних заповідників та охорони їх природних комплексів (частина 3 ст. 

16 ЗУ «Про природно-заповідний фонд» від 16 червня 1992 року) [347]. 

Якщо йдеться про передачу права користування чужою земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб стосовно земель 

сільськогосподарського призначення, то до землекористувача у науковій 

літературі висувається особлива вимога – землекористувачем (особою, на 

користь якої буде встановлене таке право) може бути не будь-яка особа, а лише 

здатна забезпечити цільове використання такої земельної ділянки [134, с. 224]. 

Тому пропонується законодавчо обмежити коло можливих набувачів права 

користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та надати 

перевагу фізичним особам, які мають сільськогосподарську освіту чи досвід 

роботи в сільському господарстві, чи займаються веденням товарного 

сільськогосподарського виробництва, або ж юридичних осіб, установчими 

документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва (за 

аналогією з вимогами ст. 130 ЗК України, що пред’являються до покупців 

земель сільськогосподарського призначення) [409, с. 30; 134, с. 224, 225]. На 

нашу думку, ця пропозиція не позбавлена сенсу. 

Отже, поняття та особливості правового режиму земель 

сільськогосподарського призначення зумовлюють спеціальний суб’єктний 

склад цього виду землекористування. Суб’єктами права 

сільськогосподарського землекористування є лише ті особи, які мають 
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спеціальну, тобто земельну правоздатність; вона виникає на підставі 

земельного законодавства. Для земель сільськогосподарського призначення  

саме земельна, а не цивільна, правоздатність особливо наочна. Так, якщо 

відведенням земельної ділянки під будівництво (землі житлової і громадської 

забудови) по суті обмежуються подальші земельні відносини, то для 

сільськогосподарських суб’єктів це є лише правовстановлюючим фактом для 

подальшого їх функціонування у процесі використання цих земель. Останнє 

особливо повно проявляється у системі земельних прав власників земельних 

ділянок, а також орендарів. 

Таким чином, йдеться про існування загальної і спеціальної 

правоздатності. Загальна земельна правоздатність притаманна всім 

громадянам та юридичним особам. Але це лише можливість бути суб’єктами 

конкретного права землекористування. Його ж реалізація певною особою 

можлива лише внаслідок здійснення конкретних правових умов. У такий 

спосіб виникає суб’єктивне право сільськогосподарського 

землекористування. Коло спеціальних суб’єктів, які мають земельну 

правоздатність стосовно земель сільськогосподарського призначення, 

відносно обмежено. Такими є лише ті особи, як фізичні, так і юридичні, які у 

встановленому порядку одержали конкретну земельну ділянку на праві 

власності або на праві користування (оренди). У зв’язку з цим вони 

набувають спеціального земельно-правового статусу, тобто стають носіями 

певних земельних прав та обов’язків [135]. 

Крім цього, у зв’язку з тим, що ЗК України ввів як об’єкт спеціального 

посиленого правового режиму категорію «особливо цінні землі», для 

власників земель та землекористувачів введено спеціальні правила охорони 

таких земель, зокрема, стосовно зняття та перенесення ґрунтового покриву. 

Стаття 150 ЗК України містить розгорнутий перелік цих земель, у якому 

переважно йдеться про чорноземи різних видів, а ст. 168 ЗК України вперше 

визнала ґрунти окремим і особливим об’єктом правової охорони. Земельне 

законодавство передбачає спеціальні правила, нормативи і порядок 
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стандартизації і нормування в галузі охорони земель та відтворення 

родючості ґрунтів. Зокрема, ґрунти підлягають бонітуванню, тобто 

порівняльній характеристиці їхньої якості за основними природними 

властивостями. Зазначене тягне за собою особливі вимоги до суб’єктів 

використання земель сільськогосподарського призначення, зокрема, 

емфітевти. 

Потенційно земельну правосуб’єктність стосовно земель 

сільськогосподарського призначення мають всі громадяни України. Проте 

для її реалізації необхідно мати цілий ряд правових умов. У літературі з 

земельного права виокремлюють два структурні рівні цих умов: передбачені 

загальними засадами земельного законодавства України, зокрема, 

Конституцією і Земельним кодексом України; передбачені на основі 

зазначеного базового законодавства спеціальним законодавством, зокрема 

законами про фермерське господарство, сільськогосподарську кооперацію, 

особисте селянське господарство тощо [141, с. 92]. 

Отже, йдеться про те, що земельна правоздатність може бути 

загальною і спеціальною. На підставі загальної земельної правоздатності 

формується спеціальна земельна правоздатність. Як правило, така спеціальна 

земельна правоздатність формується у селян (мешканців сільської 

місцевості), які реалізовують свої земельні права не індивідуально, а за 

допомогою певних, відносно крупних організаційно-правових форм. Йдеться 

про земельні права членів фермерських господарств, сільськогосподарських 

виробничих, а певною мірою і обслуговуючих кооперативів, особистих 

селянських господарств тощо. 

Раніше вже йшлося про те, що землекористувачем (особою, на користь 

якої буде встановлене таке право) стосовно земель сільськогосподарського 

призначення може бути не будь-яка особа, а лише здатна забезпечити цільове 

використання такої земельної ділянки. Зокрема, право на створення 

фермерського господарства має кожний вісімнадцятирічний дієздатний 
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громадянин України, який виявив бажання створити фермерське 

господарство.  

Особливість спеціальної земельної правоздатності, яка виникає у селян 

стосовно земель сільськогосподарського призначення, полягає ще й у тому, 

що якщо відведенням земельної ділянки під будівництво (землі житлової і 

громадської забудови) по суті обмежуються подальші земельні відносини, то 

для сільськогосподарських суб’єктів це є лише правовстановлюючим фактом 

для подальшого їх функціонування у процесі використання цих земель. 

Коло спеціальних суб’єктів, які мають земельну правоздатність 

стосовно земель сільськогосподарського призначення, відносно обмежено. 

Такими є лише особи, як фізичні, так і юридичні, які у встановленому 

порядку одержали конкретну земельну ділянку. Провідне місце серед 

суб’єктів сільськогосподарського землевикористання займають громадяни 

України, здебільшого селяни. Вони можуть реалізувати свою земельну 

правоздатність як індивідуально, так і за допомогою певних групових 

(колективних) організаційно-правових форм. Громадянам землі 

сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у 

користування (переважно на засадах оренди) також для ведення особистого 

селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та 

випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(п. 3 «а» ст. 22 ЗК України) [132, с. 354]. 

Суб’єктами суперфіцію є власник земельної ділянки та 

землекористувач (суперфіціарій). Власник – будь-яка фізична або юридична 

особа, в тому числі держава або територіальна громада. 

Землекористувач – будь-яка фізична або юридична особа, з 

врахуванням обмежень, встановлених ЗК України для суб’єктів, які 

використовують певні категорії земель. 

Але слід мати на увазі, що у випадку, якщо власником земельної 

ділянки є держава або територіальна громада, то відповідно до ст. 134 ЗК 

України «права на земельні ділянки державної чи комунальної власності 
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(оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них 

об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, 

підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних 

торгах), крім випадків, встановлених частиною  2 ст. 134 ЗК України». Згідно 

зі ст. 135 ЗК України земельні торги проводяться у формі аукціону, за 

результатами проведення якого укладається договір суперфіцію земельної 

ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував 

найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення 

земельних торгів. Такий договір посвідчується нотаріально. 

Слід зазначити, що оскільки при сервітуті та суперфіції 

використовуються землі будь-якого призначення, то коло землекористувачів 

є більш широким, ніж при емфітевзисі. Використання земель 

сільськогосподарського призначення не є безумовним, воно, як уже 

зазначалось, також може бути обмежене певним колом суб’єктів та видом 

права користування. 

Суб’єктами сервітутного права є сервітутотримач (сервітуарій), тобто 

особа, яка користується чужою землею, та сервітутодавець (власник) — 

особа, землею якої користується інша людина (наприклад, сусід). Тобто при 

встановленні права земельного сервітуту суб'єктами сервітутного права є 

власник земельної ділянки, відносно якої встановлене сервітутне право, і 

особа, на користь якої воно встановлене, — сервітуарій або особа, яка 

користується сервітутом [132, с. 181]. Таке найменування сторони визначено 

законом, наприклад, частиною 3 ст. 403 ЦК України. Отже, є можливим так 

вказувати у договорі іншу його сторону. 

У літературі підкреслюється важливий для практиків аспект, що 

суб’єктом, який встановлює земельний сервітут, може бути не лише власник, 

але й законний володілець майна (частина 2 ст. 402 ЦК України) [266, с. 255].  

Сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної 

ділянки, а також іншій, конкретно визначеній особі (особистий сервітут). 
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Тут слід зазначити про те, що не знайшли свого відображення в ЗК 

України норми, які б врегулювали особливості наділення земельним 

сервітутом кількох осіб щодо однієї земельної ділянки, на що звертається 

увага у спеціальній літературі [279, с. 2–13]. 

Крім цього, остаточно не визначене питання суб’єктного складу осіб, 

що виступають сторонами в сервітутних відносинах. Непослідовність 

вживання термінів «власник» і «землекористувач» у ЗК України не дає 

можливості стверджувати, що ці відносини однаковою мірою поширюються 

як на власників, так і на користувачів земельних ділянок. При регулюванні 

питань земельного сервітуту зазначається, що доцільно було б з огляду на 

принцип розумності та справедливості, проголошений ЦК України, 

застосовувати саме його, але з огляду на правила конкуренції, вироблені 

правовою доктриною, практики змушені звертатися до положень 

спеціального закону, яким у цьому випадку є ЗК України [443, с. 80–81]. 

У літературі зазначалось про невирішеність питання однозначного 

розуміння поняття суб’єктів сервітутних відносин, що тягне певну 

плутанину, про яку вже йшлося вище, зокрема, стосовно потенційних 

суб’єктів земельного сервітуту: «власник сусідньої земельної ділянки» 

(частина 2 ст. 401 ЦК України, частина 1 ст. 100 ЗК України), «володілець 

сусідньої земельної ділянки» (абзац 2 частини 2 ст. 402 ЦК України, абзац 2 

частини 2 ст. 100 ЗК України), «землекористувач земельної ділянки» 

(частина 1 ст. 98 та абзац 1 частини 1 ст. 99 ЗК України), «особи, які 

відповідно до Закону України «Про телекомунікації» отримали ліцензію на 

здійснення діяльності у сфері телекомунікації» (частина 6 ст. 10 Закону 

України «Про телекомунікації»), «експлуатуюче підприємство» (частини 5 та 

6 ст. 16 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим 

спеціальних зон енергетичних об’єктів»), «власники або користувачі 

земельних ділянок, які межують із земельними ділянками, наданими 

військовим частинам» (частина 6 ст. 2 Закону України «Про використання 

земель оборони»). До цього переліку слід додати власника нерухомості 
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(будівлі, споруди тощо), який не має іншого способу задоволення потреб у 

користуванні своїм нерухомим майном, окрім встановлення земельного 

сервітуту (наприклад, для проходу до будівлі) [192, с. 28]. 

Термінологічна неузгодженість породжує низку проблем у практичній 

діяльності. Тому зазначена проблема чекає свого вирішення на 

законодавчому рівні.  

 

2.3. Класифікація здійснення прав на чужі земельні ділянки 

 

Системно-структурний аналіз теоретичних і практичних проблем 

здійснення прав на чужі земельні ділянки зумовлює необхідність наукової 

класифікації таких прав, оскільки, по-перше, у чинному цивільному і 

земельному законодавстві закріплений перелік речових прав на чуже майно 

та земельні ділянки є загальним і не розкриває особливостей внутрішньої 

структури здійснення таких прав за об’єктами, суб’єктами та змістом 

земельних правовідносин, що виникають, змінюються і припиняються у 

зв’язку з набуттям і реалізацією речових прав на земельні ділянки з підстав і 

в порядку, передбаченому законом, договором або ж рішенням суду; по-

друге, за ЦК України перелік речових прав на нерухоме майно не є 

вичерпним; по-третє, ЗК України передбачається можливість здійснення  

лише трьох видів речових прав на чужі земельні ділянки – право земельного 

сервітуту, емфітевзис і суперфіцій; по-четверте, у ЗК України передбачена 

можливість здійснення інших прав користування земельними ділянками без 

визначення їх юридичної природи як прав речових чи зобов’язальних. 

До наведених аргументів щодо необхідності класифікації речових прав 

на чужі земельні ділянки варто також додати, що в українській доктрині 

земельного права питання класифікації речових прав на чужі земельні 

ділянки залишаються не дослідженими, що негативно впливає на 

застосування норм чинного законодавства у вирішенні земельних спорів з 
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питань здійснення права власності та інших речових прав на земельні 

ділянки.    

Разом із тим у цивілістиці проблеми класифікації речових прав, 

включаючи й права на чуже майно, тривалий час є предметом наукових 

дискусій, внаслідок чого у науці цивільного права існують різні доктринальні 

підходи до класифікації речових прав за багатьма критеріями, серед яких 

можна виокремити такі, як відношення до права власності на майно, 

правомочності користувача – володіння, користування, розпорядження, зміст 

речових прав, функціональне призначення речових прав, об’єкти цивільних 

прав, предметність речових прав тощо (детальніше див.: [432, с. 119–128]).  

На нашу думку, згадані критерії поділу речових прав на чуже майно 

можуть бути використані для класифікації прав на чужі земельні ділянки. 

Але при цьому така класифікація має здійснюватись з огляду на особливості 

цільового призначення і функціонального використання земельних ділянок у 

здійсненні суб’єктивних прав на землях сільськогосподарського і 

несільськогосподарського призначення, а також з врахуванням загального і 

спеціального правового становища суб’єктів здійснення прав на землю та 

функціонального призначення речових прав на землю як соціально-

економічного і державно-правового явища. 

У главі 16 ЗК України закріплюються три класичні види прав на чужу 

земельну ділянку, які можуть набуватись і реалізовуватися відповідними 

суб’єктами у порядку, визначеному цим кодексом, а також ЦК України та 

іншими законами. Аналіз змісту норм цієї глави кодексу показує, що цей 

перелік прав можна вважати вичерпним, тобто інші речові права на чужі 

земельні ділянки не можуть бути здійснені. Водночас за ЦК України перелік 

речових прав не є вичерпним. 

У зв’язку з цим у науці земельного права ще до внесення у 2007 році 

доповнень до ЗК України щодо речових прав на чужі земельні ділянки 

дискутувалось питання про те, чи можуть існувати види права 

землекористування, не передбачені земельним законодавством (емфітевзис, 
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суперфіцій та ін.). П.Ф. Кулинич висловлювався щодо неможливості 

існування права управління земельною ділянкою як це передбачено законом 

України «Про іпотеку», але не закріплено у ЗК України [204].  

А.М. Мірошниченко, оспорюючи цю точку зору, зауважив, що в Україні 

існує практика опосередкування договорами емфітевзису відносин із 

використання земельних ділянок для садівництва; між тим використання 

земельної ділянки для садівництва передбачає можливість будівництва 

«необхідних будинків, господарських споруд тощо» (частина 3 ст. 35 ЗК 

України), тому відносини сторін одночасно мають ознаки не лише 

емфітевзису, але й суперфіцію; подібна ж ситуація може скластись у випадку 

використання земель фермерських господарств, земель різних 

сільськогосподарських підприємств, на яких розташовані будівлі і споруди 

[255, с. 8]. 

У цивілістиці у подібних випадках пропонується вести мову про 

існування так званих складених речових прав – «коли в інтересах однієї 

особи було встановлено особистий сервітут, емфітевзис та суперфіцій щодо 

конкретної земельної ділянки» [444, с. 4, 14].   

Погоджуючись з таким підходом до можливості здійснення інших 

речових прав на чужі земельні ділянки, вважаємо за доцільне у чинному 

земельному законодавстві передбачити вказівку, що закріплений у ЗК 

України перелік прав на чужі земельні ділянки не вважається вичерпним. 

Доказом цьому можуть бути норми того ж таки ЗК України, які 

регламентують добросусідство у використанні земельних ділянок, або ж 

положення щодо права постійного користування земельними ділянками 

державної і комунальної власності суб’єктами приватного права. 

У земельному праві одним з ключових критеріїв поділу суб’єктивних 

прав на земельні ділянки визнається врахування об’єктів здійснення таких 

прав (земля і земельні ділянки), а також прав на земельні ділянки, що є 

прийнятним для класифікації речових прав на чужі земельні ділянки. 
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У залежності від об’єкта здійснення речові права на чужі земельні 

ділянки можуть бути класифіковані відповідно до закріпленого у ЗК України 

принципу поділу земель на категорії за основним цільовим призначенням на 

такі види, як право користування чужими земельними ділянками для 

забудови об’єктами аграрної інфраструктури на землях 

сільськогосподарського призначення (оптові ринки сільськогосподарської 

продукції); право користування чужими земельними ділянками для ведення 

фермерського чи особистого селянського господарства; право користування 

чужими земельними ділянками для спорудження об’єктів житлової і 

громадської забудови, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого несільськогосподарського призначення, рекреаційного, 

оздоровчого, історико-культурного призначення, лісогосподарського 

призначення тощо. При цьому залежно від того чи іншого виду речових прав 

у законодавстві мають визначатись підстави, умови, способи і механізм 

набуття і реалізації суб’єктивних речових прав на чужі земельні ділянки 

відповідно до особливостей правового режиму земель кожної із закріплених 

у ЗК України категорії земель. 

Використовуючи запропоновані у теорії цивільного права критерії 

класифікації речових прав на майно, у наукових публікаціях по земельному 

праву права на чужі земельні ділянки поділяють на речові права виключного 

або невиключного (сервітут), постійного або строкового, первинного та 

зазвичай оплатного користування чужою земельною ділянкою для 

визначених потреб [255, с. 7]. На нашу думку, запропоновані види прав на 

чужі земельні ділянки є прийнятними для розкриття юридичної природи 

речових прав на чужі земельні ділянки.  

Щодо поділу речових прав на чужі земельні ділянки за таким 

критерієм, як співвідношення цих прав з правом власності на землю, 

вважаємо за необхідне зазначити, що первинним у такій класифікації є право 

власності на землю, а всі інші права на землю є вторинними або ж похідними 
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і їх здійснення детерміновано правовим режимом власності на землю і 

земельні ділянки. 

За суб’єктним складом речові права на чужі земельні ділянки можуть 

бути поділені на види залежно від особливостей правового становища осіб, 

які можуть набувати і реалізовувати права на користування чужими 

земельними ділянками для задоволення своїх приватних, групових чи 

суспільних потреб та інтересів. Відтак права на чужі земельні ділянки 

можуть бути класифіковані на такі види, як: а) право громадян України на 

користування чужими земельними ділянками сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, для 

фермерського господарства тощо; б) право юридичних осіб України на  

користування чужими земельними ділянками; в) право іноземців на 

користування чужими земельними ділянками; г) право іноземних юридичних 

осіб на користування чужими земельними ділянками; д) право держави на 

користування чужими земельними ділянками; е) право територіальних 

громад на користування чужими земельними ділянками.   

Із врахуванням правового титулу суб’єктів земельних правовідносин 

права на чужі земельні ділянки можна розглядати як права власників на чужі 

земельні ділянки і права землекористувачів на чужі земельні ділянки, а також 

права на чужі земельні ділянки осіб, соціальних груп, громад, які не мають 

правових титулів на землю чи земельні ділянки. 

Права на чужі земельні ділянки можна класифікувати також у 

залежності від тих правомочностей, які можуть мати суб’єкти щодо 

використання чужих земельних ділянок. За таким критерієм права на чужі 

земельні ділянки можна поділити на такі види: а) право користування чужою 

земельною ділянкою; б) право володіння і користування чужою земельною 

ділянкою; в) право розпорядження речовим правом; г) право переходу 

речових прав на земельні ділянки. 

Вбачається, що така класифікація речових прав на чужі земельні 

ділянки може мати не лише теоретичне, а й прикладне значення у здійсненні 
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прав на чужі земельні ділянки як сільськогосподарського, так і 

несільськогосподарського призначення. У чому конкретно проявляється 

значимість такої класифікації речових прав на користування чужими 

земельними ділянками, можна побачити на основі аналізу деяких 

особливостей права земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію. 

Відповідно до ст. 98 ЗК України право земельного сервітуту – це право 

власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або 

безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками) [140].  

Принагідно варто згадати, що вітчизняними науковцями слушно зверталося 

увагу на те, що таке визначення не враховує ту обставину, що сервітут може 

належати не лише власнику або землекористувачу земельної ділянки, а й 

іншій конкретно визначеній особі – так званий «особистий сервітут» [253, с. 

235].  

Поняття земельного сервітуту також не є одностайним і у науковій 

літературі. Так, Ю.Г. Жаріков визначає земельний сервітут як право 

обмеженого користування однією чи кількома сусідніми земельними 

ділянками, яке може встановлюватись угодою власників земельних ділянок 

чи рішенням суду [129, с. 92]. М.В. Шульга розглядає земельний сервітут на 

земельну ділянку як право обмеженого користування іншою земельною 

ділянкою, яке встановлюється за згодою власника або користувача чи за 

рішенням суду [463, с. 322]. На думку О.А. Самончик, сервітутом слід 

вважати речове право користування чужою річчю в якомусь відношенні [365, 

с. 6]. В.К. Гуревський вважає, що земельний сервітут – це такий сервітут, 

який може бути встановлений на вимогу власника чи користувача земельної 

ділянки для її обслуговування шляхом використання корисних властивостей 

сусідньої земельної ділянки за домовленістю між власниками цих ділянок 

[93, с. 113].  

Отже, правом земельного сервітуту є належним чином оформлене 

право (підкреслене мною – Т.Х.) певної особи на користування або на 

володіння і користування чужою земельною ділянкою, тобто такою, що не 
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належить цій особі на праві власності, праві постійного користування чи 

праві оренди, для задоволення її потреб, які не можуть бути задоволені в 

інший спосіб. 

Із врахуванням особливостей права земельного сервітуту, можна 

назвати такі його ознаки:  

1) для виникнення такого права необхідна наявність двох або більше 

(як правило суміжних) земельних ділянок, з яких одна (обслуговуюча) своїми 

перевагами задовольняє недоліки чи потреби іншої (панівної);  

2) задоволення інтересів володільця однієї земельної ділянки іншою 

відбувається в межах прав, наданих власнику пануючої ділянки щодо 

користування обслуговуючою ділянкою. Крім того, право земельного 

сервітуту завжди передбачає обмежене використання чужої земельної 

ділянки для конкретно визначеної цілі [141, с. 250]; 

3) право земельного сервітуту виникає лише тоді, коли належну 

експлуатацію власної земельної ділянки неможливо здійснювати, не 

використовуючи обмежено сусідню земельну ділянку; 

4) здійснення сервітуту має бути найменш обтяжливим для земельної 

ділянки, у відношенні якої він встановлений; 

5) на відміну від земельної ділянки, належної особі на праві власності, 

право земельного сервітуту не може бути самостійним об’єктом цивільних 

прав. Згідно зі ст. 101 ЗК України земельний сервітут не може бути 

предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким 

способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним 

та юридичним особам; 

6) право земельного сервітуту є додатковим до основного права на 

земельну ділянку для особи, на користь якої встановлено сервітут. Із 

припиненням права цієї особи на земельну ділянку припиняється і право 

земельного сервітуту [141, с. 251]. 

Встановлення сервітутного права тягне обмеження в реалізації права 

власності на земельну ділянку [208, с. 65]. Підставою виникнення такого 



 
 

 

145 

 

обмеження є домовленість між власниками сусідніх земельних ділянок. При 

цьому необхідно врахувати, що кожен власник земельної ділянки (а також 

землекористувач) згідно з п. 1 ст. 100 ЗК України наділений правом вимагати 

встановлення земельного сервітуту для обслуговування своєї земельної 

ділянки. 

У доктрині земельного права України зроблені спроби визначити 

істотні ознаки сервітуту як юридичної категорії. До них, зокрема, відносять 

те, що сервітут: 1) є результатом волевиявлення сторін правовідношення, 

котре втілюється в угоді або рішенні суду; 2) є обтяженням земельної 

ділянки [183, с. 49]; 3) є обмеженням інших прав на земельну ділянку;  

4) допускає тільки часткове користування земельною ділянкою як за 

способами, так і за територіальним поширенням; 5) є поліфункціональною 

категорією, яка налічує багато різновидів; 6) якнайменше обмежує права 

інших осіб, не позбавляючи власника (користувача) земельної ділянки 

належних йому прав володіння, користування та розпорядження цією 

ділянкою; 7) має відношення до конкретної земельної ділянки і не може бути 

перенесений на іншу; 8) є неподільним та невідчужуваним; 9) має 

здебільшого постійний характер [235, с. 10]. 

Статтею 99 ЗК України визначені види земельних сервітутів: а) право 

проходу та проїзду на велосипеді; б) право проїзду на транспортному засобі 

по наявному шляху; в) право на розміщення тимчасових споруд (малих 

архітектурних форм); г) право прокладати на свою земельну ділянку 

водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;  

ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню 

земельну ділянку; д) право забору води з природної водойми, розташованої 

на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;  

е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; є) право 

прогону худоби по наявному шляху; ж) право встановлення будівельних 

риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель 
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та споруд; з) інші земельні сервітути. Законом України від 12 лютого 2015 

року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» було внесено зміни до 

ст. 99 ЗК України «Види права земельного сервітуту»: право прокладання та 

експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних 

комунікацій було замінене правом на розміщення тимчасових споруд (малих 

архітектурних форм). На жаль, ці зміни не були узгоджені з положеннями 

багатьох законодавчих актів, починаючи від ЦК України та закінчуючи 

спеціальними Законами. 

Щодо видів сервітутів, також слід зазначити, що Лісовий кодекс 

України містить ст. 23, яка регулює статус лісових сервітутів як право 

користування чужою земельною лісовою ділянкою [223]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сервітут може 

встановлюватися щодо будь-якої категорії земель у складі земель України. 

Сервітут дозволяє суб’єкту сервітутного права (сервітуарію) 

користуватися природними якостями земельної ділянки, щодо якої 

встановлений такий сервітут. При цьому застосування земельного сервітуту 

тягне певні обмеження прав тієї особи, яка є власником (землекористувачем) 

земельної ділянки, обтяженої сервітутом. Разом із тим, як визначено в п. 3 ст. 

98 ЗК України, користування земельною ділянкою чужою особою не 

позбавляє власника такої ділянки його законних прав щодо володіння, 

користування і розпорядження його ж земельною ділянкою. Одним з 

ключових моментів тут є факт реалізації сервітутного права по відношенню 

до певної земельної ділянки: користування чужою ділянкою має 

узгоджуватися з її цільовим призначенням. Більш того, ступінь такого 

«втручання» з боку чужої особи (сусіда) на територію власника землі має 

бути найменшим. А застосування сервітуту має здійснюватися так, щоб це не 

вплинуло на можливість власника земельної ділянки використовувати свою 

ділянку за її цільовим призначенням. Це випливає з п. 4 ст. 98 ЗК України, 
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згідно з яким «земельний сервітут застосовується способом найменше 

обтяжливим для власника земельної ділянки». 

При встановленні земельних сервітутів слід дотримуватись таких 

положень.  

По-перше, мета встановлення земельного сервітуту і передбачувані 

сервітутним користуванням дії повинні узгоджуватись з призначенням і 

дозволеними видами діяльності на певній категорії земель, а також цільовим 

призначенням та існуючими обмеженнями щодо конкретної земельної 

ділянки.  

По-друге, суспільству необхідно враховувати потенційну небезпеку для 

земельних ресурсів, що випливає з іманентних особливостей певних видів 

земельних сервітутів, а також небезпеку аварій устаткування, що 

використовується (водопровідних споруд, трубопроводів) при реалізації 

сервітутних прав. Наявність таких вимог зумовлена ризиком деградації чи 

забруднення землі, важкістю відновлення попереднього стану, можливістю 

завдання у зв’язку з цим шкоди власникам чи користувачам земельних 

ділянок тощо.  

По-третє, при встановленні земельних сервітутів необхідно 

враховувати, що встановлення деяких видів сервітутів може суттєво 

ускладнити або взагалі унеможливити використання земельної ділянки за 

цільовим призначенням. У деяких випадках режим здійснення певних видів 

сервітутного користування повинен підпорядковуватись нормам 

законодавства, які є імперативними і не підлягають коригуванню у 

договірному порядку. Здебільшого це стосується сервітутів, які дозволяють 

проведення лінійних комунікацій [235, с. 15]. 

Особливе право суперфіцію в системі прав на чужі речі зумовлене, в 

першу чергу, тим, що належне регулювання відносин щодо користування 

чужою земельною ділянкою для забудови є сьогодні складовою частиною 

вирішення такої важливої соціальної проблеми, як забезпечення права 

громадян на житло. Якщо в радянські часи житлову проблему планувалося 



 
 

 

148 

 

вирішувати, головним чином, завдяки наданню громадянам житла у 

будинках державного і громадського житлового фонду, то зараз центр ваги 

перемістився на реалізацію цього права, в основному, зусиллями самих 

громадян – за рахунок розширення індивідуального житлового будівництва, 

придбання та оренди квартир у будинках, що належать окремим організаціям 

та громадянам. Це, звісно, вимагає і стабільного права на земельну ділянку, 

на якій споруджено будинок. І якщо у згаданий період ці питання 

вирішувались в рамках стосунків між державою та землекористувачами, 

головним чином за допомогою адміністративних (публічно-правових) 

методів, то сьогодні назріла необхідність цивільно-правового регулювання 

цих відносин [419, с. 34]. 

У законодавство України цей інститут був введений ЦК України 2003 

року. З внесенням змін до ЗК України 2001 року (Законом від 27 квітня 2007 

р.) інститут суперфіцію дістав свого закріплення у главі 16-1 «Право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

або для забудови» 

Відповідно до ст. 413 ЦК України власник земельної ділянки має право 

надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, 

побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель 

(суперфіцій) [442].  

Визначення суперфіцію в цій нормі відсутнє, проте конкретизуються 

положення ЦК про право власника на розпорядження власним майном (у 

цьому випадку – земельною ділянкою) шляхом передачі її іншій особі під 

забудову (вказана дія не призводить до припинення права власності особи на 

надану земельну ділянку). Однак право власника надавати своє майно в 

користування для забудови ще не є суперфіцієм, а лише передумовою його 

виникнення [31].  

У науковій літературі дослідженням проблем суперфіцію, виходячи з 

дуалістичності його правової природи, приділяється увага як представниками 

цивільно-правової, так і земельно-правової науки. Зокрема, науковий аналіз 
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даного інституту проводився або у контексті дослідження речових прав на 

чуже майно (В. Мартин [230], В. Цюра [444], В.О. Кутателадзе [213]), або з 

точки зору рецепції суперфіцію як інституту римського права у сучасному 

цивільному праві (О. Михайленко, Р. Гонгало [70]), або в контексті аналізу 

обмежень прав на земельні ділянки (Д. Бусуйок [43], Н. Черкаська [447]). 

При цьому значне коло правових питань, пов’язаних із суперфіцієм, все ще 

потребує теоретичного доопрацювання. 

Суперфіцій характеризують такі риси. По-перше, речовий характер 

відносин надання права користування чужою земельною ділянкою для 

забудови. Наслідком цього є стійкий характер права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови, його незалежність від суб’єктного складу 

даних відносин. Так, ч. 2 ст. 414 ЦК України передбачає, що перехід права 

власності на земельну ділянку до інших осіб не є підставою для припинення 

чи зміни належного власникові нерухомого майна права користування цією 

ділянкою. Тобто діє принцип, відомий ще класичному римському 

приватному праву, згідно з яким речове право слідує за речами, відносно 

яких воно встановлене, а не пов’язане безпосередньо з носіями цих прав. 

Крім цього, користувачеві земельної ділянки надається абсолютний захист 

цього права. Хоча глава 34 ЦК України не вказує на це прямо, але такий 

висновок випливає зі ст. 396 ЦК України, де передбачене загальне правило 

про захист речових прав на чуже майно [441, с. 396–397].  

По-друге, довготривалість відносин користування чужою земельною 

ділянкою для забудови. При цьому сам строк користування не визначений, у 

частині 3 ст. 413 ЦК України наголошується лише, що суперфіцій може 

встановлюватися на визначений або на невизначений строк.  

По-третє, відчужуваність права користування чужою земельною 

ділянкою для забудови. Відчужуваність суперфіцію означає, що він може 

бути переданий суперфіціарієм іншій особі за будь-яким цивільним 

договором. Цей договір може бути як оплатним, так і безоплатним. Однак це 

стосується лише відносин між суперфіціарієм-відчужувачем і набувачем 
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суперфіцію. Щодо власника земельної ділянки зберігається той характер 

відносин (платний чи безоплатний), що мав місце при встановленні 

суперфіцію, який відчужується [373, с. 228]. 

По-четверте, успадковуваність права користування чужою земельною 

ділянкою для забудови означає, що воно може переходити у спадщину як на 

підставі заповіту, так і за законом. 

По-п’яте, цільове призначення права користування чужою земельною 

ділянкою для забудови (використання її лише для забудови). 

По-шосте, будівлі та споруди, збудовані суперфіціарієм, належать йому 

на праві власності (частина 2 ст. 415 ЦК України) [419, с. 36]. 

По-сьоме, характерною особливістю суперфіцію за ЦК України є 

альтернативне вирішення питання про його оплатність [212, с. 320]. 

Наступним правом на чужу земельну ділянку є емфітевзис, яким 

визначено довгострокове, відчужуване і таке, що успадковується, право 

використання чужої земельної ділянки для сільськогосподарських потреб. 

Проблема набуття прав на землі сільськогосподарського призначення 

на сьогоднішній день в Україні є дуже гострою, тому є необхідність 

впровадження інституту емфітевзису в Україні, за допомогою якого можна  

вирішити значне коло суттєвих проблем. Так, наприклад, коли власник землі 

не бажає втрачати право власності на землю, але й сам не має можливості 

обробляти її, він може передати її в довгострокове користування іншим 

особам на підставі договору емфітевзису. Як правило, до використання 

емфітевзису вдаються землевласники, які мають великі земельні ділянки і 

самі не спроможні обробляти свою землю, але разом з тим не бажають 

позбавлятися права власності на неї. Значення емфітевзису також 

підсилюється тим, що при майже повному блокуванні вторинного ринку 

земель сільськогосподарського призначення доцільним є звернення до 

альтернативного інституту, що може забезпечити інтереси користувача 

отримати більш надійні та стабільні права, ніж при укладенні договору 

оренди. 
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Перевагою емфітевзису є те, що таке право, на відміну від оренди, 

може бути безстроковим [264, с. 34–35], тоді як строк останьої обмежений 50 

роками. Але слід також враховувати, що безстроковим договір емфітевзису 

може бути тільки тоді, якщо земельна ділянка перебуває у приватній 

власності. Строк користування земельною ділянкою державної чи 

комунальної власності для сільськогосподарських потреб також не може 

перевищувати 50 років (п. 4 ст. 102-1 ЗК України та п. 1 ст. 408 ЦК України). 

Враховуючи переваги емфітевзису щодо його безстроковості, 

громадянам, які хочуть придбати земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, пропонується укласти договір емфітевзису, після укладання 

якого громадянин буде «майже власником» земельної ділянки, оскільки 

отримує останню не тільки у безстрокове володіння та користування, але й 

ще може розпоряджатися набутим правом. Зокрема, відповідно до п.п. 2, 3 ст. 

102-1 ЗК України та п.п. 2, 3 ст. 407 ЦК України «право користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може 

відчужуватися і передаватися у порядку спадкування, крім... права 

користування земельною ділянкою державної або комунальної власності, яке 

не може бути відчужено іншим особам (крім випадків переходу права 

власності на будівлі та споруди), внесено до статутного капіталу, передано у 

заставу». До того ж емфітевзис пропонують як зручний засіб для ігнорування 

заборони набуття земель сільськогосподарського призначення іноземцями та 

особами без громадянства. Відповідно до п. 1 ст. 102-1 ЗК України «право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(емфітевзис) виникає на підставі договору між власником земельної ділянки 

та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для 

таких потреб, відповідно до Цивільного кодексу України» [139]. Це саме 

положення міститься й у п. 1 ст. 407 ЦК України. 

Глава 33 ЦК України і глава 16-1 ЗК України не визначають, до якої 

категорії земель за цільовим призначенням належать розглядувані земельні 

ділянки, вказуючи лише, що останні мають використовуватися для 
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сільськогосподарських потреб, визначення яких у чинному законодавстві не 

міститься. Слід погодитися з В.Ю. Уркевичем, що сільськогосподарські 

потреби «можуть визначатися як потреби, пов’язані з виробництвом 

сільськогосподарської продукції, здійсненням сільськогосподарської 

науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщенням відповідної 

виробничої інфраструктури. Отже, логічним є висновок, що емфітевзис може 

встановлюватися не щодо будь-якої категорії земель, а тільки щодо земель, 

здатних задовольняти сільськогосподарські потреби, тобто земель 

сільськогосподарського призначення» [409, с. 27]. 

У науковій літературі пропонується термін «землі 

сільськогосподарського призначення» замінити більш широко 

використовуваним у більшості країн світу терміном «сільськогосподарські 

землі». Поняття «сільськогосподарські землі» повинно базуватися на їх 

об’єктивних природних властивостях. Тому під цими землями слід розуміти 

найбільш суспільно цінну категорію земель, які за природними 

властивостями ґрунтів (родючістю) здатні бути основним засобом для 

вирощування сільськогосподарських культур (зерна, овочів тощо) за умов 

їхнього раціонального використання, а також для ведення тваринництва та 

інших сільськогосподарських галузей [141, с. 11]. 

Визначивши деякі основні риси прав на чужі земельні ділянки, можна 

зазначити, що сервітут, емфітевзис та суперфіцій як окремі види прав на чужі 

земельні ділянки розрізняються між собою за низкою ознак. Зокрема, вони 

розрізняються за предметом. Стосовно сервітуту закон визначає, що він 

встановлюється щодо нерухомого майна (не лише земельної ділянки), а 

також природних ресурсів. Емфітевзис та суперфіцій можуть 

встановлюватись лише щодо земельної ділянки. Вони розрізняються також за 

метою. Сервітут надає можливість проходу, проїзду через чужу земельну 

ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку і 

трубопроводів, забезпечення меліорації тощо. Отже, перелік можливостей 
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використання нерухомості згідно з встановленим сервітутом не є виключним 

у законі і безпосередньо має бути вказаний у договорі [266, с. 248]. 

На відміну від сервітуту, суперфіцій надає право користування 

земельною ділянкою для будівництва промислових, побутових, соціально-

культурних, житлових та інших споруд і будівель. Емфітевзис надає право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб. За можливістю відчуження різниця між правами на чуже майно 

полягає у такому: сервітут не підлягає відчуженню (частина 4 ст. 403 ЦК 

України); емфітевзис та суперфіцій можуть відчужуватись і передаватися у 

порядку спадкування (частина 2 ст. 407 та частина 2 ст. 413 ЦК України 

відповідно). Отже, відносно емфітевзису та суперфіцію є сенс говорити не 

лише про договори щодо їх встановлення, а також й про договори їх 

відчуження. 

Проведена наукова класифікація речових прав на чужі земельні ділянки 

дозволяє зробити загальний висновок про те, що закріплені у чинному 

цивільному і земельному законодавстві України речові права на чужі 

земельні ділянки за об’єктами, суб’єктами, змістом, функціональним 

призначенням та іншими критеріями можуть бути диференційовані на окремі 

види. Така диференціація зумовлює особливості набуття і реалізації 

суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, а також механізму правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і 

припиняються у зв’язку зі здійсненням права земельного сервітуту, 

емфітевзису і суперфіцію на земельних ділянках різних форм власності на 

землю. 

 

2.4. Межі та зміст здійснення прав на чужі земельні ділянки 

 

Здійснення кожного суб’єктивного права, враховуючи й права на чужі 

земельні ділянки, детерміноване матеріальними й іншими потребами та 

інтересами особи у використанні землі, задоволення яких спонукає учасників 
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суспільних відносин до активних дій чи утримання від них. При цьому 

зв’язок інтересу як усвідомленої потреби і устремління до її задоволення із 

здійсненням суб’єктивного права полягає у тому, що інтерес є своєрідним 

«вмикачем» процесу реалізації суб’єктивного права [459, с. 19].  

Разом із тим здійснення суб’єктивних речових прав на землю потребує 

узгодження законом охоронюваних інтересів учасників земельних 

правовідносин, оскільки потреби та інтереси у використанні землі мають 

зазвичай суперечливий характер з огляду на цільове та функціональне 

призначення землі як просторового територіального базису для місць 

розселення людей та їх виробничої діяльності, як головного засобу 

виробництва у сільському і лісовому господарстві, як об’єкта природи, а 

також як об’єкта інвестиційного розвитку. Суперечливість потреб та 

інтересів у здійсненні суб’єктивних речових прав на землю обумовлені також 

публічно-приватним характером земельних правовідносин, які виникають, 

змінюються і припиняються у рамках різних форм власності на землю – 

приватної, колективної, державної, комунальної, спільної тощо. Виходячи з 

такої юридичної природи земельних правовідносин здійснення речових прав 

на землю перебуває в прямій залежності від форми власності на землю, від 

правового режиму земель різних категорій, а також інших чинників, які 

безпосередньо впливають на законодавче закріплення підстав, умов, 

способів, меж здійснення речових прав на земельні ділянки, забезпечення 

балансу суспільних і приватних інтересів у використанні землі. Відтак 

здійснення суб’єктивних речових прав на землю потребує розробки і 

прийняття таких правил і норм поведінки, які б забезпечували оптимальну 

взаємодію суперечливих за своєю суттю особистих і суспільних потреб та 

інтересів різних суб’єктів права у використанні землі як основного 

національного багатства [284, с. 261]. 

Земля, будучи основним національним багатством, зумовлює 

особливості змісту права власності на неї, оскільки, незалежно від форми 

власності та відповідного суб’єктного складу, завжди залишається об’єктом 
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права власності Українського народу, який, делегуючи свої повноваження 

через визначені форми прямої та опосередкованої демократії, реалізує своє 

право власності для забезпечення загального блага, суспільного інтересу 

[188, с. 490]. 

У зв’язку з цим варто зазначити, що здійснення речових прав на 

земельні ділянки не обмежується законодавчо закріпленими положеннями 

щодо можливої і допустимої поведінки уповноваженої особи діяти на 

власний розсуд.  

Крім того, має передбачатися також належна (необхідна) поведінка 

особи, спрямована на виконання встановлених законом, передбачених 

договором чи судовим рішенням обов’язків у відносинах з власниками землі, 

органами державної влади і місцевого самоврядування, третіми особами 

щодо використання земельних ділянок, охорони земель, збереження 

довкілля, підвищення родючості ґрунтів тощо. З таких позицій здійснення 

речових прав на земельні ділянки можна розглядати крізь призму 

законодавчо забезпеченої міри обов’язкової поведінки суб’єктів земельних 

правовідносин, яка передбачає дію чи бездіяльність власника і користувача 

земельної ділянки щодо її використання відповідно до закону, договору чи 

рішення суду. Таке розуміння юридичної природи здійснення речових прав 

на землю дозволяє обґрунтувати забезпечення регулювання земельних 

відносин не лише нормами приватного права, а й нормами публічного права з 

метою узгодження приватних і суспільних потреб та  інтересів при 

використанні землі.  

При здійсненні речових прав на земельні ділянки правові рамки 

необхідної поведінки особи визначаються Конституцією України, ЗК 

України, ЦК України та іншими законами. У загальному вигляді вимоги до 

здійснення суб’єктивних прав закріплені у нормі ст. 68 Конституції України, 

відповідно до якої кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися 

Конституції України, не посягати на права, свободи, честь і гідність інших 

людей. 



 
 

 

156 

 

Більш конкретно ці положення викладені у галузевих кодексах та 

інших законодавчих актах. Так, згідно зі ст. 13 ЦК України при здійсненні 

прав і виконанні обов’язків особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли 

б порушити права інших осіб, завдати шкоду довкіллю, а також зловживання 

правом в інших формах, додержуватися моральних засад суспільства. 

Відтворені у ЦК України конституційні положення щодо здійснення 

суб’єктивних прав доповнені вимогою додержуватись принципів суспільної 

моралі, яка має декларативний характер і не розкривається у нормах 

цивільного, земельного та ін. законодавства. Разом із тим деякі положення 

ЦК України стосовно додержання правил співжиття або ж у ЗК України 

щодо додержання правил добросусідства можна було б тлумачити крізь 

призму додержання моральних засад суспільства для визначення належної чи 

неналежної поведінки особи у земельних чи цивільних правовідносинах. 

Враховуючи функціональне призначення землі у природі, суспільстві, 

економіці, можна зробити висновок, що речові права на земельні ділянки 

мають здійснюватись у визначених законом межах з метою забезпечення 

балансу приватних і суспільних інтересів у використанні землі як основного 

національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави.  

Здійснення суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки крізь призму 

поєднання прав і обов’язків учасників земельних правовідносин, тобто 

власників землі і землекористувачів, а також невизначеного кола інших осіб, 

є однією з передумов забезпечення балансу суспільних і приватних інтересів 

у використанні та охороні земель сільськогосподарського та 

несільськогосподарського призначення. 

У цьому зв’язку В.В. Носік стверджує, що суб’єктивне право власності 

на землю кожної фізичної і юридичної особи, держави, територіальної 

громади, а також право користування природними об’єктами у Конституції 

України пов’язується з виконанням цими суб’єктами обов’язків, 

передбачених у чинному земельному та інших галузях законодавства, і тому 

у ст.ст. 13, 14, 41 Конституції України найбільш виразно окреслюється 
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соціальна функція власності і закріплюється принцип збалансованості прав і 

обов’язків власників земельних ділянок, який був визначений у Законі 

України «Про власність», а також знайшов своє відображення у чинному ЗК 

України та Цивільному й Господарському кодексах України від 16 січня 2003 

року [284, с. 134–135]. (Принагідно варто зазначити, що така позиція 

підтримується й фахівцями у галузі теорії права. Так, на думку В.О. Котюка, 

в Основному Законі повинен існувати не пріоритет прав людини, а розумний 

паритет прав, свобод і обов’язків, законних інтересів приватних громадян, 

усього суспільства і держави [189, с. 369]). 

На думку П.Ф. Кулинича, така позиція є фактично доктринальним 

положенням сучасного земельного права України [201, с. 25]. Проте, 

визнаючи, що прав без обов’язків не буває, ця доктрина все ж базується на їх 

інституційному роз’єднанні, яке проявляється в тому, що права власників 

землі регламентуються інститутом права власності, а обов’язки містяться в 

інших земельно-правових інститутах, внаслідок чого на практиці це 

положення реалізується таким чином, що власник земельної ділянки отримує 

права на неї з моменту виникнення у нього права власності, а обов’язки щодо 

землі він має виконувати не з моменту виникнення права власності, а з 

моменту вчинення ним певних дій щодо використання землі, і тому така 

інституційна роз’єднаність системи прав і системи обов’язків власників землі 

є однією з причин недостатньої ефективності інституту права власності на 

землю [201, с. 25]. 

Більше того, на його думку, наука земельного права має враховувати 

той факт, що зростання кількості законодавчих обмежень права власності в 

його цивілістичному розумінні приводить до таких якісних змін у правовому 

полі земельної власності, які обумовлюють необхідність уточнення змісту 

права власності на землю шляхом доповнення його змісту ще одним 

компонентом – правообов’язком охороняти землю. За такого підходу 

правообов’язок охорони землі має бути визнаний четвертим елементом права 
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власності на землю. Причому не просто рівнозначним з усіма іншими, а бути 

визнаним провідним елементом [201, с. 26]. 

Наведені вище наукові погляди на зміст суб’єктивних прав на земельні 

ділянки показують, що реалізація конституційних положень та імперативів у 

частині здійснення права власності та інших прав на землю має бути 

спрямована не лише на забезпечення використання землі для задоволення 

потреб та інтересів учасників земельних відносин, а й на збереження 

довкілля, ґрунтів, охорону земель, а також на створення якісного життєвого 

середовища. За таких обставин зміст суб’єктивних прав на землю може 

включати, крім прав і обов’язків, й інші складові елементи у здійсненні таких 

прав. Тому забезпечення реалізації соціальної функції права власності на 

землю має здійснюватися не лише шляхом законодавчого встановлення з 

боку держави правових форм використання землі, обов’язків і обмежень для 

власників землі і землекористувачів, а й закріплення для цих суб’єктів 

земельних правовідносин рівних можливостей щодо захисту їх прав і 

виконання обов’язків [284, с. 135–136]. 

Аналізуючи правову природу суб’єктивних прав, слід зазначити, що вони 

залежать від характеру правовідносин – зокрема, від того, чи є вони 

приватноправовими, чи публічно-правовими і відповідно від того, яким є підхід до 

правового регулювання даних відносин. 

Приватноправовий підхід ґрунтується на визнанні природних, 

невідчужуваних прав особистості, які не створюються, а лише визнаються і 

підтверджуються нормами позитивного законодавства.  

Публічно-правовий підхід ґрунтується на тому, що держава не визнає, а 

створює права особистості, наділяючи ними окремих громадян і визначаючи тим 

самим обсяг правоздатності, а відтак і потенційних суб’єктивних прав кожного з них, 

котрий може бути збільшений або зменшений на розсуд самої держави [427, с. 13–

16].  

Відмінність у підходах тут пов’язана з тим, що суспільні відносини 

трансформуються у правові через приватноправову та публічно-правову сферу.  
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Із врахуванням цих міркувань можна стверджувати, що при визначенні 

і характеристиці суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, які є елементом 

змісту земельних правових відносин, необхідно, перш за все, визначитися, чи 

це правові відношення приватного, чи публічного права, тобто є вони 

горизонтальними чи вертикальними. Вся система суб’єктивних прав може 

поділятися, таким чином, на публічні та приватні суб’єктивні права. 

Характер встановлення або набуття суб’єктивних прав, ступінь свободи дій і 

залежності від волевиявлення суб’єктів, шляхи та засоби захисту публічних 

та приватних суб’єктивних прав різняться досить помітно. 

Слід зазначити, що, враховуючи специфіку предмета земельних 

правовідносин – земельну ділянку, у земельному праві більша увага зосереджена не 

на правах, а на обов’язках учасників даних правовідносин. У науковій літературі 

досліджувались окремі аспекти зазначених обов’язків. Так, В.В. Носік досліджував 

їх у змісті права власності на землю Українського народу [284, с. 224–252],  

Н.В. Ільницька приділяла їм увагу при розгляді відносин, що складаються при оренді 

земель сільськогосподарського призначення [147, с. 16], Н.В. Ільків досліджувала 

обов’язки, що виникають при договорі оренди земельної ділянки [141, с. 144–147] 

тощо. 

Як і суб’єктивні права, юридичні обов’язки також складаються з 

чотирьох правомочностей: необхідності вчиняти певні дії або утримуватися 

від них; необхідності для правозобов’язаної особи відреагувати на зверненні 

до неї законні вимоги управомоченої особи; необхідності нести 

відповідальність за невиконання цих вимог; необхідності не заважати 

контрагенту користуватися тим благом, стосовно якого він має право [296, с. 

153]. 

Таке розуміння сутності юридичного обов’язку стосується галузі публічного 

права, де зміст правовідносин (або у кожному разі загальні межі прав та обов’язків 

учасників правовідносин), як правило, передусім, чітко регламентується нормами 

законодавства.  
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Що ж стосується правовідносин приватноправових, то тут характер та обсяг 

належної поведінки можуть встановлюватися як законом, так і договором, що 

укладається не обов’язково відповідно до закону, але й за відсутності будь-якого 

конкретного припису акта законодавства – лише на підставі вільного розсуду та 

волевиявлення сторін.  

Однак у кожному разі зміст прав на чужі земельні ділянки завжди 

формується з врахуванням публічного, суспільного інтересу, який полягає у 

збереженні корисних якостей землі, її цільового використання, відповідності 

типу земель тій діяльності, яка має здійснюватися на земельній ділянці, і 

обов’язковому комплексі природоохоронних заходів, які не залежать від волі 

суб’єктів цих прав і встановлені імперативно. 

Крім того, при аналізі змісту прав на чужі земельні ділянки слід 

враховувати існуючу у доктрині земельного права точку зору, відповідно до 

якої обов’язки у земельно-правових відносинах поділяють на земельні, 

земельно-майнові, земельно-екологічні [166, с. 15]. 

Земельні обов’язки мають своїм об’єктом безпосередньо земельну 

ділянку як частину довкілля, основний засіб виробництва, місце розселення 

людей та розміщення виробничих і побутових об’єктів. До цієї групи 

обов’язків відносять обов’язок використовувати передані земельні ділянки за 

їх цільовим призначенням, зберігати геодезичні знаки, протиерозійні 

споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем. 

Покладення земельно-майнових обов’язків на власників земельних 

ділянок спрямоване на забезпечення реалізації майнових прав та інтересів 

інших осіб (власників сусідніх земельних ділянок, Українського народу, 

органів місцевого самоврядування тощо): своєчасно сплачувати земельний 

податок, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 

землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, 

пов’язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон [166, с. 

15]. 
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Земельно-екологічні обов’язки мають на меті забезпечення збереження, 

раціонального використання і відтворення земель та інших природних 

ресурсів, а саме: обов’язок додержуватись вимог законодавства про охорону 

довкілля, своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та 

органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та 

інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом, підвищувати 

родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі. При цьому 

обов’язок охорони земель має бути визнаним в якості провідного елемента 

змісту права власності на землю [201, с. 26].  

Не заперечуючи загалом запропонований поділ обов’язків на види, 

вбачається необхідним запропонувати класифікацію обов’язків, відповідно 

до того, якими за своєю суттю вони є: публічно-правовими чи 

приватноправовими. Оскільки земельно-майнові обов’язки не є однаковими, 

слід поділити їх на публічні земельно-майнові та приватні земельно-майнові. 

Так, до публічних земельно-майнових обов’язків належить обов’язок сплати 

податку, до приватних земельно-майнових – внести плату за користування 

земельною ділянкою. Це має і практичне значення, оскільки публічні 

земельно-майнові обов’язки не можуть бути змінені за угодою сторін, вони 

встановлюються імперативно і змінюються лише у встановленому законом 

порядку. Приватні земельно-майнові обов’язки можуть змінюватися за 

угодою сторін: може бути змінений розмір оплати або оплата може бути 

скасована взагалі.  

Що стосується земельно-екологічних обов’язків, то, на наш погляд, 

вони належать до суто публічно-правових. 

Заслуговує на увагу також запропонований дослідниками підхід щодо 

поділу юридичних обов’язків власників та користувачів земельних ділянок 

на істотні (обов’язкові) обов’язки та факультативні (додаткові) обов’язки. 

Істотні (необхідні) обов’язки власників земельних ділянок та 

землекористувачів – це така необхідна поведінка зобов’язаних суб’єктів, без 

досягнення згоди щодо виду та міри якої земельно-правовий договір 
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вважається неукладеним. Перелік таких обов’язків визначається в нормах 

чинного законодавства. Зокрема, відповідно до ст. 132 ЗК України угоди про 

перехід права власності на земельні ділянки повинні містити зобов’язання 

сторін. Істотні обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів 

визначені також у типових договорах. 

Факультативні (додаткові) обов’язки власників земельних ділянок та 

землекористувачів – це така необхідна поведінка зобов’язаних суб’єктів, 

досягнення згоди щодо виду та міри якої не впливає на факт укладення 

земельно-правових договорів. Проте такі факультативні обов’язки не можуть 

суперечити вимогам чинного законодавства. Зокрема, відповідно до ст. 27 ЗК 

України сільськогосподарські підприємства, установи і організації, особисті 

селянські і фермерські господарства, які об’єднуються в асоціації та інші 

організаційно-правові форми, зберігають право на свої земельні ділянки, 

якщо інше не передбачено договором За ст. 403 ЦК України особа, яка 

користується земельним сервітутом, зобов’язана вносити плату за 

користування майном, якщо інше не встановлено договором, законом, 

заповітом або рішенням суду [164, с. 34]. 

Крім обов’язків землевласників і землекористувачів, встановлених 

Конституцією, ЗК України та іншими законодавчими актами, існують інші 

обов’язки, які можуть встановлюватися окремо щодо конкретного (окремого) 

землекористувача або землевласника.  

Зокрема, юридичні обов’язки власників земельних ділянок та 

землекористувачів, які визначені в чинному земельному законодавстві, 

можуть конкретизуватися в земельно-правових договорах та інших 

правочинах (заповітах, заставних, довіреностях тощо). Суб’єкти земельних 

правовідносин залежно від особливостей їх правового становища можуть 

укладати договори купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, інші цивільно-

правові угоди (оренди, довічного утримання, страхування, управління, 

сервітуту, емфітевзису, суперфіцію тощо), предметом яких є земельна 

ділянка. Обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів, які 
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визначаються в договорах та інших правочинах, пропонується поділити на 

договірні та нормативні. Нормативними обов’язками є такі вид і міра 

необхідної поведінки суб’єктів договірних відносин, які передбачені 

нормами чинного земельного та цивільного законодавства. Такі обов’язки 

власників земельних ділянок та землекористувачів визначають зміст 

земельно-правових договорів [165, с. 24–25]. 

Не заперечуючи загалом відповідного поділу обов’язків власників 

земельних ділянок та землекористувачів, запропонований Т. Коваленко, 

вважаємо за необхідне внести деякі уточнення до цієї класифікації з метою 

уникнення термінологічної плутанини. Вбачається, що істотні обов’язки 

повністю кореспондують обов’язкам нормативним, а факультативні є не чим 

іншим, як договірними обов’язками.  

Таким чином, підсумовуючи проведене дослідження, можна зробити 

висновок про те, що зміст здійснення прав на чужі земельні ділянки завжди 

формується з врахуванням публічного, суспільного інтересу, який полягає у 

збереженні корисних якостей землі, її цільового використання, відповідності 

типу земель тій діяльності, яка має здійснюватися на земельній ділянці, і 

обов’язковому комплексі природоохоронних заходів, які не залежать від волі 

суб’єктів цих прав і встановлені імперативно. Тому поділ обов’язків, як і 

прав, у земельно-правових відносинах слід здійснювати відповідно до того, 

якими за своєю суттю вони є: публічно-правовими чи приватноправовими. 

Це має не лише теоретичне, але і практичне значення, оскільки публічні 

земельно-майнові обов’язки не можуть бути змінені за угодою сторін, вони 

встановлюються імперативно і змінюються лише у встановленому законом 

порядку. Приватні земельно-майнові обов’язки можуть змінюватися за 

угодою сторін: може бути змінений розмір оплати або оплата може бути 

скасована взагалі. Що стосується земельно-екологічних обов’язків, то вони 

належать до суто публічно-правових. 

Аналіз категорії «здійснення прав на чужі земельні ділянки» потребує 

такого дослідження останніх у сенсі обмежень або обтяжень права власності. 
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Що стосується категорії «обмеження права власності на землю», то вона є 

серйозною темою окремого дослідження, оскільки і у законодавстві, і у 

доктрині земельного права її концепція обмеження прав на землю ще 

перебуває на етапі розвитку. Досліджуються, зокрема, питання поняття 

обмежень речових прав фізичних осіб на нерухоме майно [263; 260], 

класифікації обмежень речових прав фізичних осіб на нерухоме майно [259; 

132], проблеми речово-правових обмежень права приватної власності за 

римським правом та за сучасним цивільним правом [246], межі і обмеження 

права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

[153; 389], особливості обмежень, що виявляються у правах на чужі речі [262, 

с. 36–44] тощо. Але відповідна проблематика виходить за межі нашого 

дослідження, оскільки права на чужі земельні ділянки є за своєю суттю 

обтяженнями, а не обмеженнями права власності. Говорити про обмеження 

права власності слід у тому сенсі, що наявність таких обмежень дозволяє 

інакше характеризувати абсолютність речових прав на майно. На нашу 

думку, в сучасних умовах немає підстав говорити про абсолютний характер 

речових прав на землю і земельні ділянки з огляду на фізичні і юридичні 

ознаки землі як об’єкта правовідносин, а також з огляду на функціональне 

призначення землі у природі, економіці і суспільстві. 

Принципова ж різниця в «обмеженнях» і «обтяженнях» полягає в тому, 

що при встановленні обмеження відбувається зменшення змісту і обсягу 

прав, незалежно від того, чи є права у якоїсь третьої особи. Це обмеження є 

основною метою. При обтяженні права отримують треті особи і обмеження є 

супутнім явищем, а не основним. Крім того, обмеження прав не можуть 

встановлюватися договором, а для обтяжень такий варіант є можливим. При 

цьому важливо пам’ятати про те, що категорії «обмеження речових прав» та 

«обмежені речові права» не є тотожними. Обмеження майнових прав та 

права на чужі речі відокремлюються як різні правові категорії. Обмеження не 

становлять права на чужі речі. Права на чужі речі надають деякі 

повноваження та дозволяють вчиняти певні дії щодо чужого майна 
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(користуватися ним з певною метою). Обмеження, навпаки, зв’язують 

власника, примушують його діяти пасивно, утримуватися від певних дій. 

Обмежені речові права належать до обтяжень права власності, про що 

свідчать також матеріали наукових розвідок у цій галузі [267; 262; 244; 246]. 

Торкаючись обмежень права власності, слід згадати, що однією з новел 

ЗК України, який набув чинності 1 січня 2002 року, є поява в ньому окремої 

глави, присвяченої відносинам добросусідства. Аналіз правових норм, які 

входять до складу цієї глави, свідчить, що одним із засобів правового 

регулювання добросусідських відносин є обмеження прав на землю осіб, 

земельні ділянки яких мають спільну межу або є недалеко одна від одної. З 

введенням у ЗК України глави, присвяченої відносинам добросусідства, був 

визначений важливий напрям розвитку земельного законодавства, який 

спрямований на забезпечення гармонізації відносин між власниками 

(користувачами) суміжних (сусідніх) земельних ділянок. Суть цього напряму 

полягає у забезпеченні взаємного, обґрунтованого та допустимого обмеження 

прав на землю, передбачених земельним законодавством України. 

Питання, яке стосується сутності обмежень прав на землю в інтересах 

сусідів, залишається не з’ясованим у теорії земельного права. Значною мірою 

недостатнє дослідження цього питання у теорії земельного права України 

обумовлено тим, що починаючи з 1917 року відносини добросусідства не 

були в «епіцентрі» земельно-правової політики радянської держави. Тому, 

попри низку праць І.Б. Новицького з цього питання [282; 283], виконаних у 

20-ті роки минулого століття, регулювання обмежень прав на землю в 

інтересах сусідів залишалось практично недослідженим.   

Окремі аспекти проблеми обмежень прав на землю в інтересах сусідів 

вже після набуття Україною належності були порушені в працях  

В.К. Гуревського [90; 92], І.І. Каракаша [155], П.Ф. Кулинича [206; 207],  

В.І. Федоровича [410].  

Разом із тим у проведених цими авторами дослідженнях сформульоване 

лише узагальнене уявлення про основні риси обмежень прав на землю в 



 
 

 

166 

 

інтересах сусідів. У результаті дотепер залишається недостатньо 

дослідженою низка теоретичних питань щодо обмеження прав на землю в 

інтересах сусідів у контексті реалій сьогоднішнього етапу правового 

регулювання земельних відносин в Україні. Зокрема, потребують серйозного 

наукового аналізу проблеми визначення змісту елементів правовідносин 

щодо обмеження прав на землю в інтересах сусідів, стадій розвитку цих 

правовідносин, співвідношення правовідносин обмеження прав на землю в 

інтересах сусідів з добросусідськими правовідносинами та правовідносинами 

щодо встановлення та реалізації земельних сервітутів тощо. Отже для того, 

щоб уникнути суперечностей в подальшому дослідженні, варто розглянути 

добросусідські правовідносини у контексті обмежень прав на землю в 

інтересах сусідів, які мають метою забезпечення найбільш повного 

здійснення прав на землю громадянами та юридичними особами та  

забезпечення захисту земельних прав. 

Основний масив норм, що обмежують правомочності власника з метою 

задоволення інтересів власників, землекористувачів сусідніх земельних 

ділянок, міститься в окремій главі – главі 17 ЗК України, яка має назву 

«Добросусідство». Норми, що у ній містяться, спрямовані на певне 

утискування правомочностей власника на користь власника сусідньої 

земельної ділянки. Ці норми регулюють відносини між власниками сусідніх 

земельних ділянок у тих випадках, коли законний інтерес власника однієї 

ділянки може бути здійснений з врахуванням прав власника сусідньої 

ділянки. Таким чином, умовами виникнення відносин добросусідства є:  

1) наявність сусідніх земельних ділянок, які межують і можуть взаємно 

впливати одна на одну; 2) можливість здійснення законного інтересу одного 

власника із врахуванням прав власника сусідньої земельної ділянки [415, с. 

137].  

Права добросусідства належать до категорії обмежень правомочностей 

власника в силу закону і встановлюються в інтересах певних осіб. Вони 

обмежують правомочності власника, утискаючи його у здійсненні певних 
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правомочностей. Вони є «законними», оскільки встановлюються нормами 

закону, а не волею осіб і діють в інтересах осіб, що визнаються сусідами [34, 

с. 227].  

Відносини добросусідства у землеволодінні і землекористуванні, на 

відміну від земельних сервітутів, не дають сусідам самостійних прав на 

чужій землі, а лише утискують власника земельної ділянки у можливості 

здійснення його права. Основні правила добросусідства, закріплені у 

законодавстві, спрямовані на забезпечення такого використання земельних 

ділянок, при якому власникам і землекористувачам сусідніх ділянок 

створюються мінімальні незручності [155, с. 92]. Під мінімальними 

незручностями розуміють такі впливи, котрі, хоча і відчуваються 

користувачами сусідньої земельної ділянки, але не ускладнюють чи 

унеможливлюють користування цією ділянкою і не порушують норм 

природоохоронного законодавства [132, с. 224]. 

Власники і землекористувачі земельних ділянок зобов’язані не 

використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, 

землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за 

цільовим призначенням (неприпустимий вплив). Неприпустимим впливом у 

науковій літературі називають такий негативний вплив, внаслідок якого 

сусідню земельну ділянку неможливо використати за цільовим призначенням 

[216, с. 292]. 

Сусідські права пов’язані з земельною ділянкою. Припинення права на 

земельну ділянку позбавляє й цього права також. Вони не належать до прав 

на чужі речі і не входять до їх системи. 
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Висновки до розділу ІІ 

Здійснений аналіз категорії «речові права» дозволив зробити висновок 

про те, що як юридичний феномен у широкому своєму розумінні речове 

право існує в чистому вигляді у кожного, хто володіє річчю і може 

самостійно захистити своє володіння. При цьому розрізняється речове право 

власності як право базисного характеру і похідні від нього інші речові права. 

Крім того, можливе розрізнення основних та другорядних речей. Основні 

речові права є визначальними у системі відносин з приводу речей. Їхні 

властивості випливають з самого характеру присвоєння майна і необхідності 

забезпечення його використання. До них належать: а) право власності, яке 

дає власнику повну владу над майном (речами), і абсолютний захист — 

право подання позову до будь-якого порушника прав власника; б) права на 

чужі речі, котрі мають місце у випадку, коли право власності належить одній 

особі, в той час як інша особа має на те ж саме майно таке ж (безпосереднє) 

речове право, тільки вужче за змістом. Тому при будь-якій спробі побудувати 

систему речових прав починати завжди слід з права власності як найбільш 

повного права, такого, від якого походять і на якому ґрунтуються усі інші 

права. 

Важливим речовим правом, похідним від права власності, є право на 

чужі речі. У цьому випадку право власності належить одній особі, в той час 

як інша особа має на те саме майно таке ж (безпосереднє) речове право, 

тільки вужче за змістом. Права на чужі речі визначаються як самостійні (але 

похідні від права власності) речові права, які надають особі, котра їх має, 

можливість безпосереднього користування певним майном для певної мети 

та у встановлених межах. Дослідження зазначених категорій дозволило 

сформулювати авторське визначення прав на чужу земельну ділянку, під 

якими пропонується розуміти самостійні абсолютні (але похідні від права 

власності і такі, що мають характер обтяження) речові права, які є 

забезпеченою законом можливістю володіння та/або користування 

земельними ділянками різних форм власності, спрямовані на задоволення 
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балансу потреб та інтересів власника землі та інших чужих користувачів 

земельними ділянками шляхом видобування корисних властивостей з чужої 

земельної ділянки для певної мети та у встановлених не лише сторонами, але 

й державою межах відповідно до закону, договору чи рішення суду. 

Дослідження об’єкта прав на чужі земельні ділянки дозволило дійти 

висновку про те, що особливістю земельної ділянки як об’єкта правовідносин 

є специфічне поєднання двох факторів – майнового та екологічного, які 

розкривають її складну юридичну природу. З цивільно-правової точки зору 

земельна ділянка є нерухомою річчю, щодо якої в певної особи можуть 

існувати майнові права та обов’язки. Однак, на відміну від інших предметів 

матеріального світу, земельна ділянка є також частиною навколишнього 

природного середовища, унікальним природним ресурсом, що 

характеризується своєю родючістю та іншими неповторними властивостями. 

Крім того, говорячи про об’єкт прав на чужу земельну ділянку, можна 

говорити про такий об’єкт, як «чужа земельна ділянка», лише у загальному 

значенні, оскільки мета користування, яка є різною у сервітутів, емфітевзису 

та суперфіцію, визначає специфіку видів таких земельних ділянок і вимог, 

що встановлені для такого користування.  

Що стосується об’єктів сервітутів, то тут слід зазначити, що категорії 

земель взагалі та цільове призначення конкретної земельної ділянки зокрема 

обумовлюють як види сервітуту, які можуть встановлюватися і реалізація 

яких не завдасть шкоди власникам (користувачам) земельних ділянок, 

віднесених до таких категорій, так і особливості здійснення сервітутів, які 

можуть бути встановлені. Це стосується, зокрема, сервітутів на землях 

водного фонду в зонах санітарної охорони водних об’єктів, на землях 

житлової та громадської забудови при прокладенні ліній електропередачі, 

магістральних трубопроводів, повітряних ліній ЛЕП тощо.  

Об’єктом суперфіцію є категорія земель, призначенням яких є 

забудова. Оскільки забудова може здійснюватися на земельних ділянках 

різних категорій земель, об’єктом суперфіцію можуть бути земельні ділянки 
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такого цільового призначення, на яких земельним законодавством 

дозволяється будівництво житлових будинків, господарських будівель, 

промислових та інших споруд.  

Об’єктом емфітевзису можуть бути земельні ділянки, які 

використовуються або ж призначені для сільськогосподарських потреб і які 

відповідають вимогам щодо використання і охорони земель 

сільськогосподарського призначення. 

Можна говорити про єдине поняття суб’єктів прав на чужу земельну 

ділянку також лише у загальному значенні, оскільки вимоги, що висуваються 

до суб’єктів, залежать від виду чужих прав на земельну ділянку. Земельна 

правоздатність суб’єктів може бути загальною і спеціальною. На підставі 

загальної земельної правоздатності формується спеціальна земельна 

правоздатність. Як правило, така спеціальна земельна правоздатність 

формується у селян (мешканців сільської місцевості), які реалізовують свої 

земельні права не індивідуально, а за допомогою певних, відносно крупних 

організаційно-правових форм. Йдеться про земельні права членів 

фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих, а певною 

мірою і обслуговуючих кооперативів, особистих селянських господарств 

тощо. 

Проведена наукова класифікація речових прав на чужі земельні ділянки 

дозволяє зробити загальний висновок про те, що закріплені у чинному 

цивільному і земельному законодавстві України речові права на чужі 

земельні ділянки за об’єктами, суб’єктами, змістом, функціональним 

призначенням та іншими критеріями можуть бути диференційовані на окремі 

види. Така диференціація зумовлює особливості набуття і реалізації 

суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, а також механізму правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються і 

припиняються у зв’язку зі здійсненням права земельного сервітуту, 

емфітевзису і суперфіцію на земельних ділянках різних форм власності на 

землю. 
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Аналіз поняття «здійснення прав на чужу земельну ділянку» привів до 

висновку про те, що воно розуміється як етап існування та динаміки 

суб’єктивного права, який створює реальну можливість фізичній особі за 

допомогою встановленого в законі механізму досягти тієї мети, того 

результату щодо задоволення власного інтересу, які визначаються при 

наданні їй даного права. Поняття «здійснення суб’єктивного цивільного 

права» слід розуміти, таким чином, як усі можливі види поведінки носія 

відповідного суб’єктивного цивільного права, спрямовані як на реалізацію 

окремих повноважень, що складають його зміст, так і на здійснення цього 

права в цілому, що може відбуватись у визначеній у законодавстві формі. У 

наведеному визначенні терміно-поняття «реалізація» виглядає вужчим за 

«здійснення» і стосується лише окремих повноважень, а не права «у цілому». 

При такому підході під здійсненням розуміється реалізація тих можливостей, 

що надаються договором чи законом власнику суб'єктивного права. Зміст 

здійснення прав на чужі земельні ділянки завжди формується з врахуванням 

публічного, суспільного інтересу, який полягає у збереженні корисних 

якостей землі, її цільового використання, відповідності типу земель тій 

діяльності, яка має здійснюватися на земельній ділянці, і обов’язковому 

комплексі природоохоронних заходів, які не залежать від волі суб’єктів цих 

прав і встановлені імперативно. Тому поділ обов’язків, як і прав, у земельно-

правових відносинах слід здійснювати відповідно до того, якими за своєю 

суттю вони є: публічно-правовими чи приватноправовими. Це має не лише 

теоретичне, але і практичне значення, оскільки публічні земельно-майнові 

обов’язки не можуть бути змінені за угодою сторін, вони встановлюються 

імперативно і змінюються лише у встановленому законом порядку. Приватні 

земельно-майнові обов’язки можуть змінюватися за угодою сторін: може 

бути змінений розмір оплати або оплата може бути скасована взагалі. Що 

стосується земельно-екологічних обов’язків, то вони належать до суто 

публічно-правових. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ НА ЧУЖІ 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ  

 

Розглянуті вище питання щодо здійснення прав на чужу земельну 

ділянку розкривають статику суб’єктивних речових прав на чужі земельні 

ділянки в системі конституційних прав на землю. Водночас задоволення 

потреб та охоронюваних законом інтересів тих чи інших суб’єктів у 

використанні чужих земельних ділянок потребує дослідження динаміки 

здійснення суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки крізь призму підстав, 

умов, способів, порядку набуття, реалізації і припинення таких прав 

відповідно до земельного та цивільного законодавства, а також договорів про 

використання чужих земельних ділянок. 

 

3.1. Юридичні підстави набуття і реалізації суб’єктивних прав на 

чужі земельні ділянки 

 

Слід констатувати, що земельне законодавство України не є, на жаль, 

стабільним, особливо в останні роки у сфері визначення підстав виникнення 

та припинення прав на землю, оскільки в земельне законодавство часто 

вносяться зміни, що не спрощують, а, навпаки, ускладнюють правове 

регулювання суспільних відносин виникнення та припинення прав на землю. 

Такий стан речей негативно впливає на правозастосовчу практику та вимагає 

проведення систематизації наявних підстав виникнення та припинення прав 

на землю взагалі і прав на чужі земельні ділянки зокрема. 

При цьому слід мати на увазі певні термінологічні розбіжності, що 

мають місце у науці та законодавстві. Йдеться про такі категорії, як 

«виникнення» та «набуття». Так, наприклад, у назві ст. 102-1 йдеться про 

підстави набуття (підкреслено мною – Т.Х.) і зміст права користування 

чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для 

забудови. У частині 1 цієї статті встановлено, що право користування чужою 
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земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб і право користування 

чужою земельною ділянкою для забудови виникають на підставі договору 

між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання 

користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб. У літературі 

наголошувалось на тому, що ці категорії не можна ототожнювати, оскільки 

«виникнення» за своїм потенціалом використання значно ширше, ніж 

«набуття». Говорячи про виникнення речового права, ми акцентуємо увагу 

передусім на появі самого правового явища, констатуємо відбуття 

конкретного життєвого факту, з яким законодавство пов’язує і відповідні 

правові наслідки. При вказівці про набуття речового права акцент 

зміщується, наголос вже робиться не стільки на правовому явищі, скільки на 

особі, з якою це правове явище пов’язується [432, с. 253].  

Є і інша точка зору, відповідно до якої при аналізі співвідношення між 

поняттями «набуття», «виникнення», «придбання» набуття прав на землю 

переважно передбачає вольову поведінку суб’єктів земельних правовідносин. 

Тому термін «набуття» найбільш повно відображає правовідносини щодо 

виникнення прав на землю у громадян України, оскільки за змістом є 

ширшим за термін «придбання» і охоплює випадки «виникнення» права 

приватної власності на землю у громадян України за різними підставами, в 

тому числі безоплатними цивільно-правовими договорами (наприклад, за 

договором дарування земельної ділянки). Термін «виникнення» характеризує 

здебільшого момент виникнення правовідносин, який не обов’язково 

супроводжується активною поведінкою суб’єктів. У зв’язку з цим він 

недостатньо повно відображає зміст та динаміку відповідних правовідносин 

[119, с. 12]. 

На нашу думку, все ж найбільш широким за змістом є поняття 

«виникнення прав», оскільки включає в себе і «набуття» і «придбання». 

Термінологічна проблематика виникнення і припинення прав на чужі 

земельні ділянки не вичерпується лише співвідношенням понять 

«виникнення» і «набуття», оскільки не менш важливим у цьому аспекті є 
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також розмежування категорій «підстави виникнення (припинення)» і 

«способи виникнення (припинення)». Дискусія щодо їх розмежування триває 

не один десяток років і її наслідком стала поява принаймні двох основних 

точок зору з цього питання: одні науковці вважають ці категорії 

синонімічними і не відділяють одне явище від іншого [57, с. 63], інші 

вважають їх змішування, ототожнення некоректним і пропонують різні 

критерії для їх розмежування.  

Так, зокрема, О.В. Лисаченко зазначає, що для набуття права власності 

необхідними є дві передумови: нормативна і фактична. Нормативна 

передумова, на його думку, є способом набуття права власності, під яким 

пропонується розуміти закріплену нормами права ідеальну модель, що 

описує, які юридичні факти і в якій послідовності повинні мати місце для 

появи відповідної підстави набуття права власності. Фактична передумова – 

це юридичний факт або фактичний склад, за наявності якого виникає право 

власності. Тобто наявність способу набуття права власності сама по собі не 

спричиняє виникнення права власності, оскільки спосіб – це лише інструмент 

законодавця, який забезпечує правильний з точки зору суспільної волі 

напрям реалізації волі набувача. Правові ж наслідки у вигляді набуття права 

власності породжуються тільки наявністю підстави набуття права власності 

як конкретного завершеного юридичного факту або складу. Спосіб – 

нормативна передумова для появи підстави, тоді як підстава – це результат 

реалізації способу [221, с. 6]. 

В будь-якому випадку, авторами, що розмежовують дані поняття, 

звертається увага на те, що підстави виникнення (набуття) прав 

безпосередньо пов’язані з юридичними фактами, тоді як способи виникнення 

(набуття) – це певний процес, механізм, що забезпечує динаміку відповідних 

правовідносин.  

Зокрема, О.В. Єлісєєва стосовно припинення права приватної власності 

на земельну ділянку говорить про те, що спосіб припинення пов’язаний з 

юридичним процесом, який забезпечує динаміку правовідносин власності на 



 
 

 

175 

 

земельну ділянку. При цьому підставою припинення права приватної 

власності на земельну ділянку є сукупність передбачених законом 

юридичних фактів, накопичених у встановленій законом послідовності, які 

необхідні та достатні для припинення права приватної власності на земельну 

ділянку у юридично визначених випадках припинення цього права [125, с. 3, 

9]. 

Підсумовуючи аналіз точок зору правознавців стосовно категорій 

«підстави» і «способи», погодимося з позицією Г.Г. Харченка в тому, що і 

підстави набуття (припинення), і способи набуття (припинення) права 

власності об’єднані єдиною метою – усі вони спрямовані на досягнення 

одного кінцевого результату – набуття (припинення) особою права власності 

на об’єкт. Однак у цьому процесі підставам та способам відведена різна роль. 

Спосіб має вказувати на певну послідовність дій (юридичних фактів), наявна 

сукупність яких з боку особи в кожній конкретній ситуації буде достатньою 

для досягнення визначеної мети [432, с. 260]. 

Спосіб не є чинником виникнення суб’єктивних прав, так само як і їх 

припинення, проте він виконує іншу, не менш важливу прикладну функцію – 

вказує, як само, яким чином, з прив’язкою до тієї чи іншої ситуації, можна 

досягти бажаної мети – набути чи позбутися речового права. 

У літературі при аналізі підстав виникнення (припинення) прав йдеться 

також про юридично значимі умови такого виникнення (припинення).  

Юридично значимими умовами є обставини, що існують тривалий час і 

впливають на правовідносини, котрі виникають або припиняються. 

Юридично значимі умови можуть входити, разом із юридичними фактами, до 

фактичного (юридичного) складу, який можна визначити таким чином: 

фактичний склад – це система юридичних фактів і юридично значимих умов, 

визначених нормами права у якості підстав настання юридичних наслідків 

[296, с. 162]. Скажімо, стосовно предмета нашого дослідження при 

встановленні сервітуту юридично значимою умовою може бути перебування 

земельних ділянок по сусідству, а юридичним фактом – договір про сервітут. 
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У сукупності вони утворюють юридичний склад, що є підставою виникнення 

сервітутних відносин. 

На підставі проведеного дослідження, з врахування наведених стосовно 

зазначеної категорії точок зору, підстави виникнення (набуття) прав на чужі 

земельні ділянки пропонуємо розуміти як визначені актами земельного 

законодавства комплексні юридичні і фактичні склади, які включають 

юридичні факти, юридично значущі умови (у встановлених законом 

випадках), що у чітко визначеній послідовності зумовлюють виникнення 

суб’єктивних прав на землю встановленими законом способами. 

Таким чином, для настання правових наслідків при здійсненні прав на 

чужі земельні ділянки необхідно:  

1) визначити підстави виникнення та припинення прав на чужі земельні 

ділянки.  

Це є необхідним, оскільки кожна окрема підстава може виникати при 

дотриманні певних умов та порядку. Наприклад, недотримання порядку 

продажу права суперфіцію на земельних ділянках державної або комунальної 

власності не породжує правових наслідків переходу права користування для 

забудови до землекористувача;  

2) визначити умови, при яких зазначені підстави виникнення та 

припинення будуть дійсними.  

При цьому умови набуття права на чужі земельні ділянки можна 

поділити на дві групи: загальні і спеціальні. До першої групи умов належать 

правомірність набуття права, а також волевиявлення особи. До другої – 

особливі обставини, правила, які є обов’язковими для осіб, що мають наміри 

здійснення прав на чужі земельні ділянки;  

3) визначити способи виникнення та припинення прав на чужі земельні 

ділянки.  

Способи набуття права на чужі земельні ділянки визначаються з 

врахуванням передбачених у законі підстав виникнення та змісту 

суб’єктивного права на чужі земельні ділянки. Без таких підстав закріплені у 
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законі засоби, прийоми, дії щодо набуття права на чужі земельні ділянки не 

породжують юридичних наслідків. Наприклад, укладання договору 

державно-приватного партнерства. 

Отже, підставами виникнення прав на чужу земельну ділянку є 

визначені земельним та цивільним законодавством комплексні юридичні 

(фактичні) склади, що зумовлюють виникнення у громадян України 

обмежених речових прав на земельні ділянки (земельного сервітуту, 

емфітевзису чи суперфіцію) [119, с. 14]. 

Підстави і умови набуття прав на землю, порядок безоплатної 

приватизації земельних ділянок громадянами, набуття права на землю за 

давністю користування (набувальна давність), умови переходу прав на 

земельну ділянку при переході права на будинки і споруди тощо передбачені 

у главі 19 ЗК України, яка цілком присвячена набуттю і реалізації прав на 

землю громадянами та юридичними особами. Вона є однією з важливих 

складових частин земельного закону, а її зміст тісно пов’язаний зі змістом 

попередніх розділів ЗК України, зокрема, з правовим регулюванням відносин 

власності на землю, правом землекористування, земельними сервітутами, 

відносинами земельного добросусідства, обмеженнями права на землю тощо. 

І.І. Каракаш зазначає, що у ЗК України закріплені нові підстави і умови 

набуття прав на землю, котрі раніше не були відомі земельному 

законодавству. До них, зокрема, належать набуття земельних ділянок на 

підставі цивільно-правових правочинів і продажу земельних ділянок на 

конкурсній основі. Систематизована сукупність таких норм дозволяє 

говорити про формування нових правових інститутів набуття прав на землю 

в сучасному земельному праві, що динамічно розвивається [156, с. 109]. 

Виникнення права землекористування значною мірою залежить від 

характеру і змісту цього права. Крім цього, земельна ділянка, яка передається 

в користування, може перебувати у державній, комунальній та приватній 

власності. Тому є необхідним розглянути особливості передачі прав на чужі 

земельні ділянки, що належать суб’єктам на різних формах власності. 
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Згідно зі ст.ст. 408, 413 ЦК України та ст. 102-1 ЗК України строк 

договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб та для забудови встановлюється договором і 

для земельних ділянок державної або комунальної власності не може 

перевищувати 50 років. 

Також певні обмеження щодо підстав набуття права користування 

земельною ділянкою державної або комунальної власності встановлені 

частиною 3 ст. 102-1
 
ЗК України, частиною 3 ст. 407, частиною 3 ст. 413 ЦК 

України, згідно з якими емфітевзис та суперфіцій не може бути відчужено її 

землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права власності 

на будівлі та споруди), внесено до статутного капіталу, передано у заставу. 

Розглянемо випадки виникнення емфітевзису та суперфіцію, за яких 

земельна ділянка належить власнику на праві приватної власності. 

Як вже зазначалося, ЗК України не містить окремих глав щодо 

емфітевзису та суперфіцію, тому підставам виникнення цих двох інститутів 

присвячена одна стаття ЗК України – 102-1, яка визначає підстави 

виникнення, але щодо порядку та форми відсилає до ЦК України.
 
  

Так, відповідно до частини 1 ст. 102-1 ЗК України право користування 

чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і 

право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

виникають на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, 

яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких 

потреб, відповідно до ЦК України. 

Глава 33 ЦК України присвячена емфітевзису і містить окрему статтю 

щодо підстав його виникнення. Так, частина 1 ст. 407 ЦК України визначає, 

що право користування чужою земельною ділянкою встановлюється 

договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання 

користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

(далі – землекористувач). 
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Глава 34 ЦК України присвячена суперфіцію і частина 1 ст. 413 ЦК 

України зазначає, що власник земельної ділянки має право надати її в 

користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, 

соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). 

Таке право виникає на підставі договору або заповіту. 

Отже, підстави набуття і зміст користування чужою земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) визначаються  

ст. 102-1 ЗК України. Єдиною підставою виникнення цього права є договір 

про встановлення емфітевзису.  

Підставами встановлення суперфіцію є договір між власником 

земельної ділянки та особою, яка має намір використовувати земельну 

ділянку для забудови, а також заповіт. У літературі висловлювалася точка 

зору, відповідно до якої підставами виникнення суперфіцію можуть бути як 

обставини, визначені у ст. 413 ЦК України (договір, заповіт), так і інші 

юридичні факти, передбачені законом, зокрема, рішення суду, спадкування 

встановленого суперфіцію тощо [213].  

Визначаючи порядок набуття права користування чужою земельною 

ділянкою у порядку реалізації сервітутних, суперфіціарних чи емфітевтних 

прав, законодавець як одну з підстав встановив заповіт. У літературі 

зазначається, що права на земельну ділянку могли входити до складу 

спадщини ще з часів Стародавнього Риму. Зокрема, за преторським правом 

надавалось право заповідального відказу земельної ділянки, обтяженої 

сервітутом, суперфіцієм чи узуфруктом [113, с. 467–468].  

Згідно з частиною 1 ст. 102-1
 
ЗК України та частиною 1 ст. 413 ЦК 

України право користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій) може виникати також на підставі заповіту. Слід звернути увагу, 

що частина 1 зазначених статей ЗК України та ЦК України містить на 

перший погляд абсурдне положення, оскільки дублюється у частині 2 (як вже 

зазначалося, спадкування може бути за заповітом і за законом, тому є 

недоцільним дублювання такої підстави виникнення суперфіцію, як за 
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заповітом). Відмінність положень частин 1 та 2 буде полягати в тому, що 

частина 1 визначає підставу, за якою землекористувач може набути право 

користування чужою земельною ділянкою для забудови – на підставі 

заповіту, а частина 2 встановлює право землекористувача передати набуте 

ним право користування чужою земельною ділянкою для забудови у порядку 

спадкування. Тобто сам землекористувач набуває суперфіцій тільки за 

заповітом, а його спадкоємці можуть спадкувати зазначене право і за 

законом, і за заповітом. 

Відповідно до вимог ст.ст. 1237, 1238 ЦК України предметом 

заповідального відказу може бути передання відказоодержувачу у власність 

або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входить чи не 

входить до складу спадщини. В тому числі предметом заповідального відказу 

може бути речове право, пов’язане з землекористуванням. Щодо 

заповідального відказу як способу встановлення емфітевзису та суперфіцію, 

то він не породжує автоматично емфітевзису або суперфіцію у 

відказоодержувача. На підставі заповідального відказу відказоодержувач має 

право лише звернутися до спадкоємця за заповітом з вимогою про укладення 

з ним договору про встановлення емфітевзису або суперфіцію. 

ЦК України зазначає, що землекористувач зобов'язаний 

використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення. 

Крім того, він має право користуватися земельною ділянкою в обсязі, 

встановленому договором (частина 1 ст. 415). При цьому, по-перше, цивільне 

законодавство чомусь не говорить про заповіт. Слід визнати, що таке 

положення ЦК України має застосовуватись за аналогією і до заповіту. 

Недосконалість положень ЦК України полягає також в тому, що встановлено 

порядок спадкування права власності на земельну ділянку, однак не 

визначені підстави для врегулювання порядку спадкування інших майнових 

прав, пов’язаних зі здійсненням права землекористування, до того ж у 

підзаконних актах не визначаються особливості посвідчення правочинів, 
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пов’язаних зі спадкуванням не лише права власності на земельну ділянку, але 

й інших майнових (речових) прав [217, с. 169]. 

Суперфіцій може передаватися в порядку спадкування, крім випадків, 

що стосуються суперфіцію державних або комунальних земель, які не може 

бути відчужено (крім випадків переходу права власності на будівлі та 

споруди), внесено до статутного фонду, передано в заставу [468].  

У випадку виникнення суперфіцію на підставі заповіту він 

оформляється свідоцтвом про спадщину та підлягає державній реєстрації в 

районному управлінні земельних ресурсів (порядок існував до 2013 року) 

[210, с. 12]. 

Слід зазначити, що на відміну від сервітуту суперфіцій та емфітевзис 

не можуть встановлюватися рішенням суду, оскільки згідно з частиною 1  

ст. 102
1 

ЗК України особи мають виявити бажання користуватися земельною 

ділянкою для сільськогосподарських потреб або забудови. Але частина 2  

ст. 417 ЦК України згадує рішення суду як підставу для укладання договору 

суперфіцію, зокрема: «якщо знесення будівлі (споруди), що розміщена на 

земельній ділянці, заборонено законом (житлові будинки, пам’ятки 

культурної спадщини тощо) або є недоцільним у зв’язку з явним 

перевищенням вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю земельної 

ділянки, суд може визначити умови користування земельною ділянкою 

власником будівлі (споруди) на новий строк». І у цьому випадку суперфіцій 

все одно буде виникати на підставі договору. 

Відповідно до чинного земельного законодавства підставами 

встановлення земельного сервітуту можуть бути: 1) договір; 2) закон;  

3) заповіт; 4) рішення суду. Відразу слід звернути увагу на те, що частина 2 

ст. 100 ЗК України та частина 2 ст. 402 ЦК України присвячені лише 

встановленню сервітуту договором, і частина 3 ст. 402 ЦК України ще згадує 

встановлення сервітуту рішенням суду [388]. Таким підставам, як закон та 

заповіт, у законодавстві ретельної уваги не приділено. Крім того, якщо 

звернутися до наукових праць, то зазначені вище підстави також не 
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висвітлюються науковцями. Наприклад, К. Пейчев, Ю. Ляшенко, В. Левков у 

своїй книзі «Операції із землею» більш детально зупиняються лише на 

сервітутах, встановлених договором та рішенням суду [299, с. 170–172]. У 

підручнику ж А.М. Мірошниченка «Земельне право України» зазначено 

взагалі про три підстави встановлення сервітутів «1) договірний та  

2) судовий, 3) за заповітом» [249, с. 225]. І лише у коментарі до Земельного 

кодексу України автори приділяють увагу всім підставам встановлення 

сервітуту, зазначаючи, що «можливість встановлення земельного сервітуту 

законом залишається теоретичною», а «встановлення сервітуту заповітом по 

суті є різновидом його встановлення у договірному порядку» [252, с. 267].  

Отже, якщо між сторонами – власником земельної ділянки та особою, 

яка вимагає встановлення сервітуту, буде досягнута домовленість щодо всіх 

умов стосовно сервітуту, виникнення цього права можливо на підставі 

договору [310, с. 34]. 

Ще однією з підстав встановлення земельного сервітуту є рішення 

суду. За рішенням суду, відповідно до ЦК України, сервітут може бути 

встановлений у разі недосягнення домовленості про встановлення сервітуту 

та про його умови.  

Як свідчить судова практика, саме спір про встановлення сервітуту є 

найбільш поширеною категорією справ серед спорів про права на чужу 

земельну ділянку.  

Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави, 

ренти, тобто не може відчужуватись або передаватись у будь-який спосіб 

[472, с. 23]. 

У разі постановлення рішення про встановлення земельного сервітуту 

суд повинен розглянути всі запропоновані варіанти його встановлення. 

Беручи до уваги те, що інша сторона буде обмежена у використанні своєї 

земельної ділянки, суд приймає, як правило, найменш обтяжливий варіант. 

В якості прикладу можна навести наступне судове рішення. Так, в 

ухвалі Апеляційного суду Київської області від 5 березня 2007 року за № 
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22ц-711 зазначено, що при обранні найменш обтяжливого способу 

встановлення земельного сервітуту колегія суду погоджується з висновком 

суду першої інстанції стосовно відсутності підстав для встановлення 

земельного сервітуту у вигляді надання позивачу права проходу і проїзду на 

велосипеді, тачкою та тележкою від частини його будинку до погрібу через 

двір відповідача, оскільки користування погрібом є постійним, а розмір 

двору відповідача не є великим, встановлення земельного сервітуту буде 

досить обтяжливим для відповідача, тому у встановленні земельного 

сервітуту відмовлено. У зв’язку з цим слід враховувати, що власник 

земельної ділянки, щодо якої встановлено сервітут, має право на 

відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту 

(частина 1 ст. 101 ЗК України). Отже, втановлення земельного сервітуту не 

звільняє особу, на користь якої встановлено сервітут, від обов’язку 

відшкодувати збитки, завдані встановленням такого сервітуту незалежно від 

того, є він оплатним чи ні. Враховуючи те, що встановлення сервітуту у 

судовому порядку не створює для позивача імунітету від вимог про 

відшкодування збитків з боку власника земельної ділянки у майбутньому, 

рекомендується при підготовці позову ще й з цих міркувань обирати 

найменш обтяжливий для власника земельної ділянки сервітут [394]. 

Огляд судової практики свідчить про те, що у судах стали частіше 

розглядатись спори щодо встановлення сервітутів, відповідно почала 

формуватись певна судова практика щодо вирішення цих спорів. Аналіз 

зазначеної практики дає підстави для висновку, що для встановлення 

сервітуту рішенням суду (в судовому порядку) обов'язковими є, зокрема, такі 

умови:  

1) наявність спору з власником (володільцем) земельної ділянки щодо 

встановлення земельного сервітуту чи про його умови. Позиція судів полягає 

у тому, що особа, яка бажає отримати сервітут, повинна звернутися до 

власника (володільця) земельної ділянки з пропозицією про встановлення 

сервітуту (укладення договору). Якщо сторонам не вдалось досягти 
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домовленості про встановлення сервітуту та про його умови, то особа, яка 

вимагає встановлення сервітуту, вправі звернутись до суду з відповідним 

позовом. Якщо ж особа не зверталась до власника (володільця) земельної 

ділянки з пропозицією про встановлення сервітуту, то особа не має права 

вимагати встановлення сервітуту в судовому порядку, оскільки відсутній спір 

щодо встановлення сервітуту, що є підставою для відмови у позові;  

2) неможливість задоволення потреби особи, яка вимагає встановлення 

сервітуту, в інший спосіб (ухвала Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.09.2015 р. у справі № 6-

12297св15; постанова Вищого господарського суду України від 11.11.2015 р. 

у справі № 910/4703/15-г) [161]. 

Судом при вирішенні спору встановлюється також те, що нормальне 

господарське використання земельної ділянки, що належить позивачу, 

неможливе без обтяження сервітутом. Ця обставина має суттєве значення, 

оскільки у разі наявності альтернативних варіантів використання землі без 

встановлення сервітуту, суд відмовляє у задоволенні позову. Наприклад, 

Постановою ВГСУ № 38/254-05 від 14 червня 2006 року суд відмовив у 

встановленні сервітуту на підставі того, що позивач не довів необхідність 

сервітуту для задоволення його власних потреб, які не можуть бути 

задоволені в інший спосіб. У зв’язку з цим при підготовці позовної заяви і у 

процесі розгляду спору істотну увагу, на думку фахівців, слід приділити 

доведенню обставин необхідності встановлення сервітуту, а також тому, що 

єдиною можливістю задоволення потреб позивача у використанні власної 

земельної ділянки є саме і лише встановлення сервітуту. Як свідчить 

практика, в окремих випадках у якості доказу може використовуватися 

висновок експерта [394]. 

При вирішенні спору про встановлення земельного сервітуту суд має 

також встановити, що встановлення такого сервітуту не тягне позбавлення 

власника земельної ділянки, щодо якої встановлено сервітут, прав 

користування, володіння і розпорядження. Крім цього, важливими при 

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008972
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008972
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008972
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008972
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008972
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судовому розгляді відповідної категорії справ є питання відповідності 

встановлення земельного сервітуту цільовому призначенню земельної 

ділянки. У протилежному випадку земельний сервітут не встановлюється.  

Серед обставин, які має з’ясувати суд, є встановлення факту наявності 

прав користування цією ділянкою в інших осіб. Якщо сервітут 

встановлюється щодо земельної ділянки, право користування якою мають 

інші особи, вони мають бути залучені до участі у справі в якості третіх осіб 

[394]. 

Спори щодо встановлення земельних сервітутів слід відрізняти від 

спорів щодо додержання правил добросусідства – обов’язку власників і 

землекористувачів обирати такі способи використання земельних ділянок 

відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, 

землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше 

незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення 

тощо), – вони розглядаються судами відповідно до ст.ст. 103–109 ЗК України 

і в тому разі, коли вони попередньо не розглядалися відповідним органом 

місцевого самоврядування чи органом виконавчої влади з питань земельних 

ресурсів. Вирішення ж спорів про встановлення земельних сервітутів не 

віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади з питань земельних ресурсів [345]. 

У літературі зроблено висновок про те, що в результаті розгляду спору 

суд може прийняти рішення або про примушення відповідача укласти 

договір з позивачем, або своїм рішенням встановити сервітут. При цьому 

судова практика йде таким шляхом: суд зобов’язує відповідача укласти 

договір з позивачем у випадку, якщо обидві сторони в принципі не 

заперечують проти встановлення сервітуту, але не змогли дійти згоди 

стосовно умов договору (на доказ цього слугує переписка між сторонами про 

направлення договорів і протоколи розбіжностей). У випадку відмови 

відповідача від встановлення сервітуту суд встановлює його своїм рішенням 

[394]. 
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В окремих випадках сервітут може виникати на підставі припису 

закону. Закон може бути самостійною підставою виникнення і припинення 

речових прав разом з іншими такими підставами (наприклад, договором).  

В цьому разі положення закону не доповнюються якимось іншим юридичним 

актом, що разом із законом має створювати відповідний юридичний склад як 

правову підставу. Особливістю закону як юридичного факту є його 

самодостатність, яка стає можливою завдяки нормативному характеру такого 

акта. Ця ознака певною мірою обумовлена суб’єктом такої правомірної дії, 

статусом Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади в 

Україні [432, с. 289]. 

Найтиповішою ілюстрацією таких випадків є установлення сервітутів 

при здійсненні діяльності у телекомунікаційній сфері (особи, які отримали 

ліцензію на здійснення діяльності у зазначеній сфері, мають право вимагати 

від власників земельних ділянок або землекористувачів установлення 

сервітутів до категорії земель, визначених ЗК України [349]). Так, пунктом 6 

ст. 10 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що право операторів 

телекомунікацій, які відповідно до цього Закону внесені до реєстру 

операторів, провайдерів телекомунікацій, телекомунікацій, вимагати від 

власників земельних ділянок або землекористувачів установлення сервітутів 

до категорії земель, визначених ЗК України, для прокладання під землею 

телекомунікаційних мереж та/або усунення їх пошкоджень [349].  

Найтривалішими та поширеними у практиці можна вважати відносини 

у сфері телекомунікації, трубопровідного транспорту, електроенергетики, 

стільникового зв’язку, що виникають у зв’язку з користуванням чужими 

земельними ділянками суб'єктами ринку лінійних телекомунікацій з метою 

задоволення власних потреб у прокладці комунікацій. Зазначені відносини 

регулюються Законом України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 

року і Законом України «Про землі енергетики та правовий режим 

спеціальних зон енергетичних об’єктів» від 9 вересня 2010 року. І хоча 

однією з підстав виникнення сервітутного права є закон, слід констатувати 
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вкрай низьку забезпеченість земельним законодавством можливості її 

реалізації у зв’язку з відсутністю правових приписів стосовно випадків, коли 

земельний сервітут виникав би безпосередньо на підставі закону [132, с. 164]. 

Досить дискусійним у фаховій літературі з земельного права є також 

питання встановлення земельного сервітуту заповітом. Це пов’язане з 

регулюванням відносин, що при цьому виникають, цивільним і земельним 

законодавством. Зокрема, ст. 1246 ЦК України передбачено, що спадкоємець 

має право встановити у заповіті сервітут щодо земельної ділянки, інших 

природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб 

інших осіб [442]. Тобто, виходячи із норм ЦК України, сервітут 

встановлюється в односторонньому порядку, а спадкоємець при прийнятті 

спадщини автоматично набуває обов’язку дозволити користуватися 

спадковим майном у спосіб та обсязі визначеному у заповіті. У таких 

випадках у заповіті має бути обов’язково зазначено, на користь кого 

встановлюється сервітут, відомості про обслуговуюче майно, вид сервітуту, 

строк та інші відомості. Зрозуміло, що сервітут не підлягає самостійному 

відчуженню окремо від майна, для забезпечення користування яким його 

встановлено (частина 4 ст. 403 ЦК України). При встановленні ж саме 

земельного сервітуту слід звернути увагу на те, що право земельного 

сервітуту – це суб’єктивне право винятково особи, що є власником або 

користувачем пануючої земельної ділянки, а отже, воно не може бути 

встановлене у заповіті. З цього випливає, що особа, в інтересах якої 

встановлений сервітут, не має права на відчуження земельного сервітуту 

шляхом укладення різних цивільно-правових угод, але право земельного 

сервітуту може перейти до іншої особи у випадку придбання нею права 

власності чи користування пануючою земельною ділянкою. Зокрема, 

частиною 4 ст. 101 ЗК України передбачено, що земельний сервітут не може 

бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким 

способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним 

та юридичним особам [140]. Також слід нагадати, що встановлення 
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земельного сервітуту законом та заповітом стало можливим з 20 червня 2007 

року при набранні чинності Закону України «Про внесення змін та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Цивільного кодексу України» від 27 квітня 2007 року. З 1 січня 

2002 року до 20 червня 2007 року сервітут встановлювався виключно 

договором або рішенням суду. 

Особливістю підстав виникнення прав на чужі земельні ділянки є те, 

що переважна їх більшість виникає за наявності юридичного (фактичного) 

складу – системи юридичних фактів та юридично значущих умов, 

передбачених земельно-правовими актами, які в сукупності приводять до 

виникнення, зміни чи припинення земельних правовідносин або породжують 

інші правові наслідки. 

При цьому підставою здійснення прав на чужі земельні ділянки є 

сукупність юридичних фактів – юридичний склад. Обов’язковим елементом 

такого складу є державна реєстрація, яка є окремим важливим напрямком 

забезпечення гарантій прав суб’єктів і займає чільне місце у правовому 

механізмі набуття та реалізації суб’єктивних прав на землю в умовах 

здійснення земельної реформи. У науці земельного права дослідженням 

проблем та шляхів реформування системи державної реєстрації прав на 

земельну ділянку займалися такі науковці, як В.І. Андрейцев [12],  

Д.С. Бусуйок [45], С.В. Гринько [88], А.М. Мірошниченко [133],  

М.В. Шульга [465, с. 20–24], О.О. Піфко [306] та інші. 

Розбудова єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме 

майно, що ґрунтується на взаємодії між державним земельним кадастром та 

державним реєстром речових прав на нерухоме майно, була започаткована у 

2004 році з прийняттям Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обмежень», яким вводився Єдиний державний 

реєстр прав, що мав основою державний облік земельних ділянок усіх форм 

власності та розташованого на них іншого нерухомого майна, їх обмежень та 

правочинів щодо нерухомого майна [45, с. 15]. 
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Завершився цей процес прийняттям нової редакції Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

(чинна редакція від 1 січня 2016 р.), а також Закону України «Про державний 

земельний кадастр» від 7 липня 2011 року [324]. 

Однією із проблем державної реєстрації прав на чужу земельну 

ділянку, а саме: сервітуту, емфітевзису та суперфіцію є розбіжності, що 

існують у теоретичних наукових наробках щодо визначення прав на чужу 

земельну ділянку (і про які вже йшлося вище) та практичне втілення 

державної реєстрації прав зазначеної категорії (детальніше про вплив 

визначення правової природи права на чужу земельну ділянку при 

виникненні такого права і його державній реєстрації див.: [428]).  

Таким чином, підставами виникнення і припинення прав на земельні 

ділянки, як і прав на інші об’єкти нерухомого майна, розташовані на них, є 

передбачені законом юридичні факти, що підтверджуються відповідними 

документами. В той же час особлива цінність землі, як об’єкта прав на 

нерухомість, зумовлює також і специфіку документів, які підтверджують 

виникнення та існування права власності та інших речових прав на неї. Крім 

того в процесі реалізації в Україні земельної реформи законодавство у сфері 

земельних відносин неодноразово зазнавало значних змін, у тому числі і в 

частині визначення документів, що дають власникам та користувачам 

підтвердження відповідних прав на землю. При цьому щодо окремих 

документів законодавство встановлювало презумпцію дійсності незалежно 

від дати їх видачі і форми, стосовно інших – вимагало заміни на нові 

правопідтверджуючі документи, передбачені чинним законодавством, що 

створювало на практиці додаткові утруднення.  

Слід взяти до уваги, що загальні положення стосовно документів, які 

підтверджують виникнення та існування того чи іншого речового права на 

землю, та їх переліку визначалися у відповідному кодифікованому 

законодавчому акті з питань земельних відносин, чинному у відповідний 

період, а вимоги щодо цих документів (оформлення, державна реєстрація, 
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органи, уповноважені на видачу документа, тощо) визначалися актами 

законодавства, прийнятими на його виконання. Враховуючи наведене 

вирішення питання про можливість здійснення державної реєстрації речових 

прав на земельну ділянку, що виникли до 1 січня 2013 року на підставі тих чи 

інших документів, слід обов’язково враховувати положення законодавства, 

що діяло на момент виникнення певного права, та принцип дії актів 

законодавства у часі. 

Таким чином, дослідження питань виникнення прав на чужі земельні 

ділянки дозволяє зробити висновок про те, що такими підставами слугує 

сукупність юридичних фактів (юридичний склад), до складу яких входять дві 

групи таких підстав: матеріальна підстава (договір, заповіт тощо) і 

процедурна (реєстраційна) підстава. Крім того, реєстраційна підстава 

охоплює такі стадії відповідних дій, як реєстрація прав власності на земельну 

ділянку, державна реєстрація прав на чужі земельні ділянки і державна 

реєстрація відповідних документів. Кількість юридичних фактів залежить від 

форм права власності на землю – приватної, державної чи комунальної. 

 

3.2. Правові умови здійснення суб’єктивних прав на чужі земельні 

ділянки 

 

Питання умов (обставин) виникнення і здійснення прав на чужі 

земельні ділянки у науці земельного права залишається недостатньо 

розробленим, попри досить велику увагу до нього з боку науковців, фахівців 

як у сфері земельного, так і у сфері цивільного права. Зокрема, О.В. Дзера 

зазначає, що для виникнення у громадянина права власності необхідно, щоб 

мали місце певні умови, дії, юридичні факти, які визнаються нормами 

цивільного законодавства, а в деяких випадках також нормами інших галузей 

законодавства (сімейного, земельного тощо) [109]. На думку Г.Г. Харченко, 

на відміну від юридичного факту, умова – це обставина, яка зумовлює появу 

підстави (юридичного факту) правовідношення, його припинення або від якої 
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залежить здійснення дії, що тягне правові наслідки. Якщо дія (бездіяльність) 

– це результат діяння, а події виступають підставою (причиною) виникнення, 

припинення правовідносин, то умова сама по собі не породжує таких 

наслідків [429, с. 52]. 

У науці земельного права умови набуття речових прав на землю 

розглядаються в якості самостійної категорії, яка у поєднанні із законодавчо 

визначеними підставами забезпечує здійснення суб’єктивного права на 

землю [158]. На жаль, у земельному законодавстві України умови набуття 

прав на чужі земельні ділянки не конкретизовані і не приведені у чітку 

систему. У земельно-правовій літературі також відсутнє загальне визначення 

умов виникнення або набуття відповідних прав, а також їхнього подальшого 

здійснення [284, с. 368–370]. 

Умови здійснення прав на чужі земельні ділянки – це закріплені у 

законі обставини, правила, норми, якими встановлюються певні вимоги щодо 

суб’єктів, об’єктів і порядку здійснення прав на чужі земельні ділянки. 

Юридично значимими умовами є обставини, що входять до юридичного 

(фактичного) складу як елемент останнього, зумовлюючи таким чином  

виникнення (припинення) правовідносин або здійснення дій, які тягнуть 

правові наслідки [296, с. 162].  

У літературі слушно звертається увагу на некоректність ототожнення 

умов і підстав виникнення речових прав, оскільки кожна з цих категорій має 

самостійне значення: якщо підстави є об’єктивними подіями, а також 

вольовими діями тих чи інших суб’єктів, то умови набуття слід розглядати 

крізь призму певних обставин, правил, норм, за наявності яких громадяни, 

юридичні особи чи держава можуть стати суб’єктами відповідних відносин. 

У поєднанні з підставами умови забезпечують можливість цим суб’єктам 

одержати земельну ділянку, наприклад, на праві власності [284, с. 370]. 

Стосовно умов виникнення і здійснення прав на чужі земельні ділянки , 

то до них належать конкретні вимоги щодо правового становища суб’єктів, 

приписи, в яких вміщені дозволи, заборони, правила, норми, стандарти, що 
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забезпечують виникнення зазначених прав.  Таким чином, умови виникнення 

і здійснення прав на чужі земельні ділянки можна визначити як закріплені у 

законі обставини, правила, норми, дозволи або заборони, які встановлюють 

певні вимоги щодо суб’єктів, об’єктів і порядку виникнення і здійснення 

прав на чужі земельні ділянки, які тягнуть правові наслідки і разом з 

юридичними фактами входять до юридичного складу, на підставі якого 

виникають і здійснюються зазначені права. 

Оскільки питання класифікації умов набуття і здійснення прав на чужі 

земельні ділянки не були предметом наукових досліджень, слід звернутися 

до тих наукових наробок, які існують у літературі з земельного права 

стосовно інших видів прав на землю. Так, В.В. Носік, досліджуючи умови 

набуття права власності на земельні ділянки, пропонує поділити ці умови на 

два великі види: на загальні і спеціальні. До загальних умов виникнення 

права власності на земельні ділянки для всіх суб’єктів належать 

правомірність набуття такого права, а також волевиявлення особи чи 

прийняття органами державної влади і місцевого самоврядування рішення 

щодо набуття у власність земельних ділянок. Спеціальні умови виникнення 

суб’єктивного права власності на земельні ділянки можуть бути визначені 

для всіх елементів земельних правовідносин, а також щодо способів і 

порядку набуття права власності на землю [284, с. 162].  

Вважаємо, що запропонована науковцем класифікація може бути 

пристосована і до умов виникнення прав на чужі земельні ділянки з певними 

корективами.  

Так, до загальних умов виникнення прав на чужі земельні ділянки 

можна віднести оформлення прав на чужі земельні ділянки, правомірність 

виникнення прав на чужі земельні ділянки (наявність загальної цивільної і 

спеціальної земельної право-дієздатності, громадянства України, досвіду 

роботи, статусу підприємця тощо), а також відповідність волевиявлення волі 

набувача прав і інших суб’єктів відповідних правовідносин.  
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До спеціальних умов слід віднести особливі умови виникнення прав на 

чужі земельні ділянки стосовно суб’єктів, об’єктів, змісту таких прав. Щодо 

способів і порядку набуття прав на чужі земельні ділянки, ми вважаємо їх 

окремою категорією, непов’язаною з умовами. Порядок і способи набуття 

(виникнення) відповідних прав – це певні дії, прийоми або система прийомів, 

за допомогою яких досягається певна мета. При цьому способи і порядок 

також не є ідентичними поняттями, оскільки порядок – це певна процедура, 

яка являє собою систему дій у певній, встановленій законом послідовності, 

яка має привести до бажаної мети. Ці способи, порядок забезпечують 

динаміку реалізації об’єктивного права в суб’єктивне, а також механізм 

переходу прав на чужі земельні ділянки відповідно до законних підстав їх 

виникнення з допомогою законодавчо закріплених засобів організаційно-

правового і процесуального характеру [284, с. 374]. Разом з підставами і 

умовами способи виникнення прав на чужі земельні ділянки складають 

чіткий механізм переходу об’єктивного права на чужі земельні ділянки у 

конкретне суб’єктивне право. 

Отже, однією з умов виникнення прав на чужу земельну ділянку є її 

юридичне оформлення. У літературі зазначається, що до 1 січня 2013 року 

єдиною статтею ЗК України, якою визначався зміст поняття «земельна 

ділянка», була ст. 79 («Земельна ділянка як об᾽єкт права власності»). Згідно з 

цією статтею земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими 

межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. 

Проте з 1 січня 2013 року ЗК України доповнений ще однією статтею, якою 

уточнюються кваліфікаційні ознаки земельної ділянки, а саме – ст. 79-1 

«Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав». Нею 

встановлено, що формування земельної ділянки полягає в її визначенні як 

об᾽єкта цивільних прав, зокрема, визначення її площі, меж та внесення 

інформації про неї до Державного земельного кадастру. Крім того, у статті 

зазначено, що земельна ділянка вважається сформованою з моменту 

присвоєння їй кадастрового номера. Отже, з положень наведеної статті 
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слідує, що лише сформовані земельні ділянки можуть бути об᾽єктом 

цивільних прав – права власності, постійного користування, оренди тощо 

[200, с. 73]. Тому всі земельні ділянки мають бути поділені на дві великі 

групи: сформовані і несформовані. Крім цього, несформовані земельні 

ділянки також мають бути поділені принаймні на дві групи: земельні ділянки, 

що були передані у приватну власність громадян на підставі Декрету 

Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію 

земельних ділянок» [346], та всі інші земельні ділянки, передані громадянам 

та юридичним особам у власність та користування до 2004 року [200, с. 74]. 

Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та 

внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру (ст. 79-1 ЗК 

України). Саме визначення площі і меж земельної ділянки дозволяє 

відмежувати категорію «земельна ділянка» від категорії «земля», оскільки 

земля є не оформленою матеріальною субстанцією. Обов’язковою умовою 

оформлення прав на земельні ділянки називають також наявність 

юридичного складу, властивого певній процедурі оформлення таких прав. 

Юридичний склад ідентифікує це право (право власності, право 

користування чи обмежене речове право) [275, с. 23]. Правовою підставою 

для здійснення дій з формування земельної ділянки є дозвіл уповноваженого 

органу державної влади та місцевого самоврядування на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. На підставі цього дозволу 

землевпорядна організація розробляє проект землеустрою, що погоджується 

з державою в особі органів державної виконавчої влади районного рівня [24, 

с. 145].  

Завдяки формуванню земельних ділянок у літературі навіть висловлена 

точка зору щодо «подвійної» фіксації майнових прав на земельну ділянку: 

визначення на схематичних планах, що закріплюють їх геопросторове 

розміщення, державне визнання шляхом внесення відомостей про земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру і реєстрація в Реєстрі речових 

прав на нерухоме майно [453, с. 246].  Формування земельних ділянок 
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здійснюється: в порядку відведення земельних ділянок із земель державної та 

комунальної власності; шляхом поділу чи об᾽єднання раніше сформованих 

земельних ділянок; шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи 

комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування 

територій населених пунктів, проектами землеустрою щодо впорядкування 

території для містобудівних потреб, проектами землеустрою щодо 

приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських 

підприємств, установ та організацій; шляхом інвентаризації земель державної 

чи комунальної власності у випадках, передбачених законом; за проектами 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв). Вже 

сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному 

земельному кадастрі. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту 

присвоєння їй кадастрового номера [152, с. 49]. Присвоєння кадастрового 

номера земельній ділянці є, таким чином, необхідною умовою для державної 

реєстрації земельної ділянки [24, с. 145]. Кадастровий номер є 

індивідуальним цифровим кодом (номером) земельної ділянки, який не 

повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під 

час здійснення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього 

часу існування такої ділянки. Такий кадастровий номер визначається за 

результатами складання документації із землеустрою до його узгодження і 

прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність 

(користування) у встановленому порядку. Тобто якщо раніше такі рішення 

приймалися лише з вказівкою адреси, площі і цільового призначення 

земельної ділянки, то тепер кадастровий номер є унікальною 

індивідуалізуючою ознакою кожної окремої земельної ділянки [385, с. 46]. 

Для встановлення і здійснення земельних сервітутів, емфітевзису, 

суперфіцію встановлено і інші умови. 

Так, при встановленні і здійсненні прав на чужі земельні ділянки 

(земельних сервітутів, емфітевзису, суперфіцію) необхідно дотримуватись 

таких положень.  
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По-перше, мета встановлення прав на чужу земельну ділянку і 

передбачувані таким користуванням дії мають бути узгодженими з 

призначенням земельної ділянки і дозволеними видами діяльності на певній 

категорії земель, а також цільовим призначенням та існуючими обмеженнями 

щодо конкретної земельної ділянки.  

По-друге, слід враховувати потенційну небезпеку для земельних 

ресурсів. Така небезпека може слідувати з іманентних особливостей певних 

видів прав на чужі земельні ділянки. Можливою також є небезпека аварій 

устаткування, що використовується (водопровідних споруд, трубопроводів) 

при реалізації сервітутних прав. Наявність вимог врахування зазначених 

небезпек зумовлена ризиком деградації чи забруднення землі, важкістю 

відновлення землі до попереднього стану, можливістю завдання у зв’язку з 

цим шкоди власникам чи користувачам земельних ділянок тощо.  

По-третє, слід враховувати, що встановлення деяких видів сервітутів 

може суттєво ускладнити або взагалі унеможливити використання земельної 

ділянки за цільовим призначенням. У деяких випадках режим здійснення 

певних видів сервітутного користування має бути підпорядкований нормам 

законодавства, які є імперативними і не можуть бути скоригованими у 

договірному порядку. Здебільшого це стосується сервітутів, які дозволяють 

проведення лінійних комунікацій. Слід зазначити, що саме цього виду 

земельного сервітуту торкнулися останні зміни законодавства у 2015 році.  

Як вже зазначалося вище, Законом України від 12 лютого 2015 року  

№ 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» було внесено зміни до ст. 99 

ЗК України «Види права земельного сервітуту», при цьому право 

прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв᾽язку, трубопроводів, 

інших лінійних комунікацій було замінено правом на розміщення тимчасових 

споруд (малих архітектурних форм). Такі зміни мали б бути узгоджені з 

іншими законодавчими актами (яких, навіть виходячи із переліку об’єктів, 

існує чимало), тому є необхідність аналізу останніх для з’ясування 
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узгодженості внесених у законодавство змін. Так, зокрема, звернення до ЦК 

України (частина 1 ст. 404) дозволяє зробити висновок, що право 

користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном 

полягає у можливості проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, 

прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку і трубопроводів, 

забезпечення водопостачання, меліорації тощо [331]. Тобто особа має право 

вимагати від власника (володільця) сусідньої земельної ділянки, а в разі 

необхідності від власника (володільця) іншої земельної ділянки надання 

досліджуваного виду земельного сервітуту. І хоча перелік видів права 

земельного сервітуту, наведений у ст. 99 ЗК України, не є вичерпним, заміна 

одного з них на інший, замість розширення переліку, вбачається 

недоцільною. До того ж аналіз норм спеціального закону дозволяє зробити 

висновок про досить детальне регулювання саме даного виду сервітуту. Так 

відповідно до ст. 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий 

режим спеціальних зон енергетичних об᾽єктів» для будівництва, розміщення 

та експлуатації об᾽єктів передачі електричної або теплової енергії земельні 

ділянки всіх форм власності, за договором з власником чи користувачем 

земельної ділянки, можуть використовуватися також шляхом встановлення 

постійних або строкових земельних сервітутів без зміни цільового 

призначення цих земельних ділянок [331]. А ст. 16 цього Закону чітко 

встановлює спосіб встановлення сервітуту для розміщення об’єктів 

енергетики та передачі електроенергії. Так, підприємства, які будують чи 

експлуатують об᾽єкти енергетики та передачі електричної енергії, мають 

право використовувати земельні ділянки за договором про встановлення 

земельного сервітуту з власником чи користувачем земельної ділянки для 

розміщення об᾽єктів, на праві постійних або строкових земельних сервітутів. 

Останні можуть встановлюватися для: будівництва, реконструкції, 

капітального ремонту, розміщення споруд опорних конструкцій повітряних 

ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів 

та пристроїв; проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших 
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матеріалів через земельну ділянку для будівництва і експлуатації ліній 

електропередачі; розміщення на земельній ділянці інформаційних щитів, 

попереджувальних знаків, які стосуються будівництва та експлуатації ліній 

електропередачі; проведення вишукувальних, дослідних та інших робіт для 

будівництва ліній електропередачі. Такі земельні сервітути щодо права 

будівництва та обслуговування об᾽єктів передачі електричної енергії 

встановлюються на підставі договору про встановлення земельного сервітуту 

між експлуатуючим підприємством та власниками чи постійними 

користувачами земельних ділянок, укладеного в порядку, встановленому 

Цивільним кодексом.  

Земельні сервітути на земельних ділянках державної та комунальної 

власності, які не надані у власність чи користування, встановлюються за 

договором з органом виконавчої влади або органом місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених ЗК України, та 

експлуатуючим підприємством. У разі недосягнення згоди щодо 

встановлення земельного сервітуту земельна ділянка може бути відчужена в 

порядку, встановленому Законом України «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об᾽єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності» [319]. 

У випадку якщо встановлення земельного сервітуту призводить до 

неможливості використання земельної ділянки (її частини), власник чи 

користувач земельної ділянки має право вимагати вилучення (викупу) 

земельної ділянки (її частини) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності, а орендар такої ділянки має право вимагати розірвання 

договору оренди земельної ділянки. Дія сервітуту зберігається у разі 

переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлено сервітут, до іншої 

особи, а також у разі зміни осіб, на користь яких встановлено сервітут.  

У таких випадках до раніше укладених договорів про встановлення 
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сервітутів можуть вноситися відповідні зміни, якщо інше не передбачено 

договором.  

Встановлене право земельного сервітуту щодо будівництва об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії є підставою для запровадження 

обмежень у використанні земельної ділянки, а також отримання дозволу на 

початок проведення робіт з будівництва таких об’єктів [331]. 

Як зазначалося, цей Закон досить детально визначає процедуру та 

випадки встановлення земельного сервітуту для прокладання та експлуатації 

ліній електропередачі  і саме тому логічним було б зберегти у переліку видів 

земельних сервітутів у ст. 99 ЗК України і зазначений земельний сервітут.  

Отже, умовами здійснення прав на чужу земельну ділянку шляхом 

встановлення земельного сервітуту є дотримання певного порядку та форми 

встановлення в залежності від виду сервітуту. 

Умови здійснення, крім загальних (щодо форми та порядку), можуть 

бути також і спеціальними і стосуватися обмеження певних дій суб’єктів або 

заборони на використання земельної ділянки з певною метою. Так, земельна 

ділянка, яка передається емфітевті, має використовуватися виключно для 

сільськогосподарського виробництва, а у договорі емфітевзису має 

передбачатися перелік видів сільськогосподарського виробництва, які 

дозволяється здійснювати емфітевті (а саме, чи можна зводити певні будівлі, 

споруди, наприклад, тимчасовий склад для зберігання 

сільськогосподарського інвентарю, будову для худоби, зберігання сіна тощо). 

Таким чином, підсумовуюче проведене дослідження щодо умов 

виникнення і здійснення прав на чужі земельні ділянки, можна зробити 

висновок про те, що, як і підстави виникнення відповідних прав, умови є 

багатокомпонентною категорією і можуть бути визначені як закріплені у 

законі обставини, правила, норми, дозволи або заборони, які встановлюють 

певні вимоги щодо суб’єктів, об’єктів і порядку виникнення і здійснення 

прав на чужі земельні ділянки, які тягнуть правові наслідки і разом з 
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юридичними фактами входять до юридичного складу, на підставі якого 

виникають і здійснюються зазначені права. 

Ці умови можна поділити на три або чотири групи – щодо землі як 

об’єкта, щодо статусу суб’єктів, щодо змісту, щодо порядку набуття таких 

прав із земель приватної, державної і комунальної власності. 

 

3.3. Правові способи набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі 

земельні ділянки 

 

Говорячи про способи виникнення і здійснення прав на чужі земельні 

ділянки, слід зазначити, що способи виникнення (набуття) і способи 

здійснення відповідних прав не є поняттями тотожними. Так, стосовно 

способів виникнення (набуття) права власності, у літературі з цивільного 

права йдеться про певну послідовність дій (юридичних фактів), наявна 

сукупність яких з боку особи в кожній конкретній ситуації буде достатньою 

для досягнення визначеної мети [432, с. 260]. Способи виникнення (набуття) 

є певним процесом, механізмом, який забезпечує динаміку відповідних 

правовідносин. Спосіб набуття права власності являє собою поєднання 

юридичних фактів (як підстав набуття) з кінцевим результатом. Сам по собі 

він не породжує суб’єктивне право, але визначає, яким чином, як само, з 

прив’язкою до кожної конкретної ситуації може виникнути це право. І хоча у 

цивілістичній літературі зазвичай йдеться про способи виникнення (набуття) 

права власності, існування у праві категорії «способи набуття речових прав» 

в цілому, а не лише права власності, виглядає цілком обґрунтовано і доцільно 

[128, с. 46].  

Питання визначення способів здійснення суб’єктивного цивільного 

права були предметом наукових розвідок Ю.Г. Матвєєва, А.С. Довгерта,  

В.І. Кисіля [239, с. 92–93], Ю.С. Червоного [80, с. 22], Є.О. Харитонова [416, 

с. 162–163], В.М. Коссака [438, с. 234–235], В.Л. Яроцького [439, с. 254–255], 

Н.В. Безсмертної [27] та інших науковців.  



 
 

 

201 

 

Спосіб здійснення суб’єктивного цивільного права в цих роботах 

визначається як дії, що їх здійснює уповноважена особа, або порядок вчинення 

дій, які здійснює управомочена особа.  

Досить детально питання здійснення суб᾽єктивних прав фізичної особи 

на рівні дисертаційного дослідження проаналізовано Д.В. Горбасем. Зокрема, 

автором обґрунтовано висновок, згідно з яким спосіб здійснення 

суб’єктивного цивільного права фізичної особи – це дія або комплекс дій по 

використанню можливостей, закладених у цивільному суб’єктивному праві, 

що вказують, за допомогою яких засобів, у якому порядку і відносно яких 

матеріальних чи нематеріальних об’єктів здійснюється це право. 

Запропоновано класифікувати способи здійснення суб’єктивних 

цивільних прав фізичних осіб за декількома класифікаційними ознаками. По-

перше, в залежності від правової регламентації способу здійснення 

суб’єктивного права, автором виділено способи, що регламентовані нормами 

права, та такі, що не регламентовані нормами права. Якщо порядок 

застосування конкретного способу, яким здійснюється відповідне суб’єктивне 

цивільне право, установлений законодавством, його слід вважати 

регламентованим нормами права. Якщо порядок застосування конкретного 

способу, яким здійснюється цивільне право, не встановлений у законодавстві, 

його слід вважати нерегламентованим нормами права. По-друге, в залежності 

від можливості здійснення цивільного права лише одним чи кількома 

способами, розрізняються виключні та альтернативні способи здійснення 

суб’єктивних прав. Виключним буде вважатися спосіб у випадку можливості 

здійснення конкретного суб’єктивного цивільного права лише одним єдиним 

способом. Якщо здійснення суб’єктивного цивільного права можливе 

одночасно кількома різними способами, то ці способи стосовно здійснення 

цього права та одне до одного слід вважати альтернативними. По-третє, в 

залежності від розподілу самих суб’єктивних цивільних прав за підгалузями 

цивільного права розрізняються способи здійснення речових прав, 

зобов’язальних прав, спадкових прав, особистих немайнових прав, прав, що 
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виникають у сфері інтелектуальної діяльності. По-четверте, в залежності від 

правових наслідків використання того чи іншого способу здійснення 

суб’єктивного цивільного права їх запропоновано поділяти на фактичні та 

юридичні. До фактичних способів здійснення суб’єктивних цивільних прав 

належать способи, не спрямовані на встановлення, зміну чи припинення 

цивільних прав та обов’язків. До юридичних способів належать такі, внаслідок 

застосування яких відбувається встановлення, зміна та припинення 

юридичних прав та обов’язків. І, нарешті, по-п’яте, відповідно до 

правомочностей носія суб’єктивного цивільного права розрізняються: 

способи, що полягають у вчиненні уповноваженою особою дій, спрямованих 

на використання закладених у даному праві можливостей, та способи, за 

допомогою яких уповноважена особа може захистити це суб’єктивне 

цивільне право в разі його порушення.  Перша група способів включає в себе 

способи, що полягають у вчиненні уповноваженою особою власних 

позитивних дій, спрямованих на безпосереднє використання закладених у 

даному праві можливостей, та способи, що полягають у висуненні 

відповідних вимог до інших осіб про виконання покладених на них 

обов’язків. Друга група включає в себе способи, за допомогою яких особа 

може захистити своє порушене суб’єктивне цивільне право (способи захисту 

уповноваженою особою свого порушеного права) [78]. 

В залежності від суб’єктного складу відносин, пов’язаних з реалізацією 

прав, розрізняють також активні (позитивні) дії уповноваженого суб’єкта 

(наприклад, при реалізації правомочностей власника) і його вимоги про 

виконання певних дій, що адресовані до зобов’язаного суб’єкта (вимога 

використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням). 

При цьому слід звернути увагу на те, що незалежно від того, яким 

чином реалізуються цивільні права, їх здійснення нерозривно пов’язане з 

виконанням цивільних обов’язків іншими особами. Так, при здійсненні права 

за допомогою активних дій, наприклад, власника речі, всі інші особи 

зобов’язані не заважати йому користуватися речами, розпоряджатися ними. 
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Способи здійснення прав, на думку В.В. Носіка, слід розглядати через 

призму загальнотеоретичних положень щодо способів правового 

регулювання як складових елементів впорядкованих суспільних відносин: 

дозволяння, зобов’язування (веління), заборони, які органічно поєднані з 

суб’єктивними правами та формами їх реалізації (використання, виконання, 

додержання) [284, с. 374]. 

У контексті здійснення прав на чужі земельні ділянки дотримання 

(додержання) права полягає в утриманні від дій, заборонених юридичними 

нормами, наприклад, утримання від погіршення якості землі, зміни її 

цільового призначення тощо. Виконання норм права відбувається, коли 

суб’єкти здійснюють покладені на них юридичні  обов’язки, тобто вчиняють 

активні дії, визначені нормами земельного права, а також виконують 

обов’язки, покладені на суб’єктів земельно-правовими приписами. 

Використання права на чужі земельні ділянки полягає в тому, що суб’єкт на 

свій розсуд, за власним бажанням реалізує можливості, надані земельно-

правовими та іншими нормами, у здійсненні суб’єктивного права на чужу 

земельну ділянку з метою задоволення власного інтересу. Ці три форми 

реалізації права, у процесі яких положення норм втілюються у життя діями 

самих суб’єктів права, називають формами безпосередньої реалізації права. 

Власне, безпосередня реалізація права
 
 – це і є регламентований нормами 

права процес самостійного здійснення прав і обов’язків суб’єктом права без 

допомоги спеціально уповноважених органів і осіб. Якщо ж без втручання 

останніх не обійтись, то йдеться про особливу форму реалізації права – 

правозастосування [193, с. 286]. 

Способи набуття права на чужу земельну ділянку забезпечують 

динаміку реалізації об’єктивного права у суб’єктивне, а також механізм 

переходу суб’єктивного права на чужі земельні ділянки відповідно до 

законних підстав виникнення такого права, сприяють задоволенню інтересів 

громадян, юридичних осіб, держави щодо прав на чужу земельну ділянку за 

допомогою законодавчо закріплених засобів організаційно-правового і 
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процесуального характеру. Виходячи з цього, способи набуття права на чужі 

земельні ділянки визначаються з врахуванням передбачених у законі підстав 

виникнення та змісту суб’єктивного права на чужі земельні ділянки. Без 

таких підстав закріплені у законі засоби, прийоми, дії щодо набуття права на 

чужі земельні ділянки не породжують юридичних наслідків. При цьому 

поєднання тих чи інших способів створює відповідний режим правового 

регулювання земельних відносин, що виникають у зв’язку з набуттям 

особами права на чужі земельні ділянки.  

Правові форми і способи реалізації суб’єктивних прав і обов’язків 

власника і інших суб’єктів залежать від особливостей правового режиму 

земельної ділянки, її функціонального призначення, екологічних вимог до 

здійснення власником господарської та іншої діяльності, встановлених 

законом заборон і обмежень щодо використання такої ділянки, 

волевиявлення власника у здійсненні володіння, користування і 

розпорядження та інших чинників [284, с. 383]. 

Серед способів виникнення прав на чужі земельні ділянки можна 

назвати, зокрема, продаж прав на земельні ділянки державної чи комунальної 

власності (ст. 127 ЗК України), продаж прав на земельні ділянки приватної 

власності.  

Земельний кодекс України регламентує такий спосіб, зокрема, у ст. 

127, відповідно до положень якої органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями здійснюють продаж 

земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них 

(оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним особам та 

іноземним державам на підставах та в порядку, встановлених ЗК України. 

Такий продаж здійснюється на конкурентних засадах у формі аукціону у 

випадках та порядку, встановлених главою 21 ЗК України. Таким чином, 

йдеться про два види земельних торгів: продаж земельної ділянки та продаж 

права на земельну ділянку. 
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Продаж земельних ділянок і прав на них на конкурентних засадах є 

новим правовим інститутом, закріпленим у главі 21 ЗК України [156, с. 103]. 

Земельні торги проводяться у формі аукціону (ст. 135 ЗК України). 

Однак земельне законодавство не містить визначення зазначеної категорії. На 

думку В.В. Носіка, земельним аукціоном є врегульований нормами ЗК 

України та іншими законодавчими актами, а також локальними нормативно-

правовими актами конкурентний продаж земельних ділянок, на підставі 

якого право власності на ділянку набуває той учасник земельних торгів, який 

пропонує більш високу ціну за ділянку землі у відповідності з її цільовим 

призначенням. Відповідно земельний конкурс – це врегульований нормами 

чинного ЗК України та іншими законодавчими актами, а також локальними 

нормативно-правовими актами конкурентний продаж земельних ділянок, 

відповідно до якого право власності на земельну ділянку переходить до того 

учасника земельних торгів, котрий пропонує більш вигідні умови набуття і 

використання землі у відповідності до її цільового призначення [138, с. 413–

414]. 

Відповідно до ст. 134 ЗК України права на земельні ділянки державної 

чи комунальної власності (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з 

розташованими на них об᾽єктами нерухомого майна державної або 

комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на 

конкурентних засадах (земельних торгах). Законодавче закріплення 

принципу обов’язкового продажу на конкурентних засадах земельних 

ділянок державної або комунальної власності, а також прав на них (оренда, 

суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами 

нерухомого майна державної або комунальної власності, означає, що вказані 

земельні ділянки не можуть бути відчужені шляхом договірного продажу чи 

придбані у власність на основі договору оренди з правом викупу, чи передані 

безоплатно у власність приватних суб’єктів [132, с. 205]. Водночас у п. 2 ст. 

134 ЗК України визначено перелік підстав, за наявності яких земельні торги 

не проводяться. 
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Визначальною при продажу суперфіцію та емфітевзису на земельних 

торгах є ініціатива власників земельних ділянок. У такому разі земельні 

торги регулюються положеннями ЗК України, якщо інше не передбачено 

законом чи договором з виконавцем земельних торгів. Звернення стягнення 

на суперфіцій та емфітевзис здійснюється державним виконавцем під час 

виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, 

встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з 

урахуванням особливостей підготовки до проведення та проведення 

земельних торгів, визначених ЗК України. В цих випадках державний 

виконавець може бути організатором земельних торгів. Виконавцем 

земельних торгів є суб᾽єкт господарювання, який уклав з організатором 

земельних торгів договір про їх проведення [333]. 

Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної 

чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, 

не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування 

до завершення торгів. 

Якщо виокремити із загального порядку підготовки проведення 

земельних торгів права, що є об’єктом нашого дослідження, то можна 

зазначити такі етапи: а) виготовлення, погодження та затвердження в 

установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної 

ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на 

місцевості); б) державна реєстрація земельної ділянки (у випадку, 

передбаченому законодавством [320]; в) державна реєстрація речового права 

на земельну ділянку; г) проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків 

продажу на земельних торгах права оренди на неї; ґ) встановлення стартової 

ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо 

земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за ринкову 

вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14


 
 

 

207 

 

грошової оцінки земельних ділянок; д) визначення виконавця земельних 

торгів, дати та місця проведення земельних торгів. 

Таким чином, дослідження порядку проведення земельних торгів 

свідчить про досить детальне його врегулювання у законодавчому порядку. 

Отже, можна зробити висновок про те, що підставою виникнення суперфіцію 

та емфітевзису на земельних ділянках державної та комунальної власності є 

договір, який укладається після продажу відповідного права на земельних 

торгах, які проводяться у формі аукціону, що є способом виникнення таких 

прав.  

Реалізація права власності на землю передбачає перехід такого права, а 

також інших прав на земельні ділянки від землевласника до інших осіб у 

відповідних правових формах, серед яких найбільш застосовуваними є 

правочини. Правочинами є дії особи, спрямовані на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав і обов’язків. Види, зміст і порядок укладення 

окремих угод із земельними ділянками визначені у нормах глав 20, 21 ЗК 

України [284, с. 384]. 

Зазначені у цьому законі правочини із земельними ділянками мають 

передусім приватний характер. Тому до регулювання відносин, що при цьому 

виникають, мають застосовуватися насамперед норми цивільного права. 

Однак, як зазначається в літературі з земельного права, за своєю юридичною 

природою угоди із земельними ділянками мають не лише цивільно-правовий, 

але й публічно-правовий характер, оскільки їх укладення і виконання 

опосередковано рішеннями органів державної влади та місцевого 

самоврядування щодо визначення правового режиму земельної ділянки як 

предмета угоди, а також оформлення прав на земельні ділянки [132, с. 196; 

284, с. 385]. При цьому сказане стосується не лише укладення окремих угод 

із земельними ділянками, але й з правами на них.  

Виходячи з цього, правове регулювання набуття і переходу прав на 

чужі земельні ділянки потребує комплексного підходу до застосування норм 

і методів як приватно-правового, так і публічно-правового характеру. 
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Слід ще раз зазначити, що відповідно до частин 4 та 6 ст. 403 ЦК 

України сервітут не підлягає відчуженню, але зберігає чинність у разі 

переходу до інших осіб права власності на майно, щодо якого він 

встановлений.  

Емфітевзис може відчужуватися за договором, укладеним між 

попереднім та наступним землекористувачем, і передаватися у порядку 

спадкування. Емфітевта може відчужувати своє право як відплатно, так і 

безоплатно, зокрема, емфітевтичне право може бути предметом договору 

купівлі-продажу, дарування, міни, у тому числі предметом застави та може 

передаватися будь-яким, не забороненим законом способом іншій фізичній 

або юридичній особі, окрім права користування земельною ділянкою 

державної або комунальної власності для сільськогосподарських потреб. При 

відчуженні емфітевзису йдеться не про передачу права власності на земельну 

ділянку (його землекористувач автоматично не набуває), а про відчуження 

виключно права користування нею.  

Право суперфіцію може бути передане іншій особі за будь-яким 

цивільно-правовим договором. Укладання такого договору не вимагає 

погодження його умов із власником земельної ділянки та є для нього 

обов’язковим. Суперфіціарій не зобов’язаний повідомляти власника 

земельної ділянки про наступне відчуження суперфіцію, оскільки 

законодавством (на відміну від правил про відчуження емфітевзису) не 

закріплено переважне право власника перед іншими особами на купівлю 

права користування нею. Власник ділянки, у свою чергу, зобов’язаний 

зберігати той характер відносин з новим суперфіціарієм, який існував з його 

попередником відповідно до умов договору про встановлення суперфіцію. 

При цьому необхідно підкреслити, що відчужується або успадковується не 

земельна ділянка, а право користування нею [132, с. 177]. 

До способів здійснення прав на чужі земельні ділянки належить, 

зокрема, державно-приватне партнерство, яке набуває останнім часом все 

більшої популярності.  
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За допомогою державно-приватного партнерства можна досягти більш 

високих техніко-економічних показників ефективності діяльності, порівняно 

зі здійсненням такої діяльності державним партнером без залучення 

приватного партнера. Крім того, відносини державно-приватного 

партнерства характеризуються низкою позитивних ознак, серед яких 

називають довготривалість відносин (від 5 до 50 років); передачу приватному 

партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного 

партнерства; внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти 

партнерства із джерел, не заборонених законодавством. 

Державно-приватне партнерство може застосовуватися у будь-яких 

сферах, тому часто виникає необхідність використання земельних ділянок, 

причому не тільки власних, але й тих, які є «чужими». Йдеться про 

встановлення сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. Як відомо, зазначені 

права на чужі земельні ділянки мають конкретну мету їх використання і тому 

охоплюють різноманітні напрямки земельних відносин, в яких створюють 

суттєві переваги для землевласників та землекористувачів. Тому, беручи до 

уваги зазначене вище, доцільним є визначення можливості укладання 

договорів сервітуту, емфітевзису та суперфіцію в рамках державно-

приватного партнерства. 

1 липня 2010 року було прийнято Закон України № 2404-VI «Про 

державно-приватне партнерство» [326], яким визначено організаційно-

правові засади взаємодії державних партнерів з приватними та основні 

принципи державно-приватного партнерства на договірній основі. 

Відповідно до ст. 5 Закону у рамках здійснення державно-приватного 

партнерства можуть укладатися договори про: концесію; спільну діяльність; 

інші договори. Тобто не можна виключати і можливість укладення договорів 

про встановлення сервітуту, емфітевзису та суперфіцію, які також мають 

місце при здійсненні державно-приватного партнерства.  

Питання укладання договорів державно-приватного партнерства 

регулюються, крім названого Закону, Постановою Кабінету Міністрів 
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України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки 

здійсненню державно-приватного партнерства» від 17 березня 2011 року  

№ 279, Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації 

здійснення державно-приватного партнерства» від 11 квітня 2011 року № 384 

та низкою підзаконних актів локального значення. Оскільки державно-

приватне партнерство передбачає виконання таких функцій, як проектування; 

фінансування; будівництво; відновлення (реконструкція, модернізація); 

експлуатація; пошук; обслуговування тощо, можна виділити для прикладу 

декілька напрямків, стосовно яких можуть укладатися досліджувані 

договори.  

Так, сервітут може встановлюватися у таких сферах, як пошук, розвідка 

родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво, 

транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного 

газу; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; збір, 

очищення та розподілення води тощо.  

Договір емфітевзису може укладатися у сфері забезпечення 

функціонування зрошувальних і осушувальних систем тощо.  

Договір суперфіцію можливий у сфері охорони здоров’я; туризму, 

відпочинку, рекреації, культури та спорту; управління нерухомістю тощо.  

Оформлення державно-приватного партнерства регламентовано 

законом і являє собою певну сукупність послідовних дій, спрямованих на 

досягнення визначеної мети. Слід зазначити, що єдиною нормою, яка 

присвячена передачі земельних ділянок у користування в рамках державно-

приватного партнерства, є ст. 8 Закону і в ній міститься згадка лише про 

сервітути. Згадка про інші права на чужу земельну ділянку з’явилася лише 

після внесення Законом зміни до ЗК України (частина 6 ст. 102-1 ЗК була 

доповнена пунктом 5, відповідно до якого дія емфітевзису та суперфіцію 

припиняється в разі припинення дії договору, укладеного в рамках державно-

приватного партнерства) [140]. Як бачимо, сервітутів у ЗК України зміни не 

торкнулися, що пов’язано, на нашу думку, з достатньо великим та 



 
 

 

211 

 

невичерпним переліком видів сервітуту, який передбачає не тільки 

встановлення сервітуту за договором, але й за іншими підставами, за якими 

сервітут встановлювався й до укладання договору про державно-приватне 

партнерство або щодо іншої особи, яка не є учасником останнього.  

При використанні земельних ділянок, які надаються для 

сільськогосподарських потреб або для забудови, ділянки надаються з 

конкретною метою, тому, визначивши сферу застосування державно-

приватного партнерства, можна говорити про конкретний вид договору 

(емфітевзис або суперфіцій) та його умови.  

Способи здійснення прав на чужі земельні ділянки відрізняються від 

способів виникнення таких прав.  

Спосіб здійснення суб’єктивного цивільного права фізичної особи – це 

дія або комплекс дій по використанню можливостей, закладених у цивільному 

суб’єктивному праві, що вказують, за допомогою яких засобів, у якому 

порядку і відносно яких матеріальних чи нематеріальних об’єктів 

здійснюється це право. До способів здійснення прав на чужі земельні ділянки 

належить, зокрема, державно-приватне партнерство. 

 

3.4. Правові підстави припинення прав на чужі земельні ділянки 

 

В залежності від виду прав на чужі земельні ділянки та способів їх 

встановлення, кожному з видів таких прав властиві свої підстави 

припинення, які закріплено у ЗК України та ЦК України. Але всі підстави 

припинення прав на чужі земельні ділянки можна поділити на два великі 

види: добровільні та примусові.  

Добровільний порядок припинення прав на землю є досить поширеним 

і чітко регламентованим у земельному законі. Серед добровільних способів 

припинення прав можна назвати добровільну відмову від використання 

земельної ділянки на відповідній правовій підставі. Добровільна відмова є 
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вільним волевиявленням особи, що спрямоване на припинення належного їй 

суб’єктивного права.  

Примусовий порядок припинення прав на землю здійснюється 

всупереч волі (без врахування волі) особи і передбачає судовий порядок його 

застосування.  

Слід зазначити, що добровільний і примусовий порядок припинення 

прав на чужі земельні ділянки властивий кожному виду таких прав. Однак 

законом встановлені різні підстави припинення прав в залежності від їх 

видів. Крім того, ЗК України і ЦК України по-різному вирішують питання 

стосовно відкритості переліку підстав припинення прав на чужі речі. 

Так, ст. 102 ЗК України містить вичерпний перелік підстав припинення 

дії земельних сервітутів, а відповідно до частини 4 ст. 406 ЦК України 

сервітут може бути припинений і в інших випадках, встановлених законом. 

Аналіз підстав припинення сервітуту дозволяє зробити висновок про 

те, що серед них можна виокремити ті з підстав, які є універсальними, 

такими, що властиві всім правам на чужі речі, і такі, що є спеціальними. 

Як і будь-яке право на чужу річ, сервітут припиняється загибеллю 

службової речі або іншої нерухомості – об’єкта сервітутного права, яка може 

мати як фактичний (у випадку пересихання джерела води), так і юридичний 

характер (наприклад, вилучення земельної ділянки для суспільних потреб).  

В такому випадку можна говорити про припинення підстав встановлення 

земельного сервітуту. Припинення підстав встановлення земельного 

сервітуту може полягати також в усуненні недоліків пануючої земельної 

ділянки, які компенсувалися (усувалися) шляхом надання її власнику 

(користувачу) права обмеженого користування сусідньою (обслуговуючою) 

земельною ділянкою. Наприклад, якщо після встановлення земельного 

сервітуту у вигляді права прогону худоби до природної водойми, 

розташованої на обслуговуючій земельній ділянці, водойма припиняє своє 

існування (у зв’язку з осушенням земель, виснаженням підземних вод, якими 

наповнювалася водойма тощо), то власник (користувач) обслуговуючої 
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земельної ділянки має право ставити перед власником (користувачем) 

пануючої ділянки питання про припинення дії земельного сервітуту. І тут 

можливі два варіанти припинення дії земельного сервітуту в залежності від 

згоди чи незгоди власника пануючої земельної ділянки. Якщо останній 

погоджується з такою пропозицією, то він має написати заяву про відмову 

від земельного сервітуту у зв᾽язку з припиненням підстав його встановлення 

і подати її до органу державної реєстрації прав на землю для скасування 

державної реєстрації земельного сервітуту. Якщо ж власник пануючої 

ділянки не відмовляється від сервітуту, то спір вирішується в судовому 

порядку. Прийняте судом рішення про скасування земельного сервітуту у 

зв’язку з припиненням підстав його встановлення направляється органу, що 

здійснює державну реєстрацію прав на землю, для ухвалення відповідного 

рішення [310, с. 40]. 

Подібно до інших обмежених речових прав, сервітути припиняються у 

випадку поєднання в одній особі суб᾽єкта права земельного сервітуту, в 

інтересах якого він установлений, і власника (користувача) обслуговуючої 

земельної ділянки. Йдеться про випадки придбання у власність чи отримання 

в користування власником земельної ділянки, що є пануючою, суміжної 

ділянки (обслуговуючої), і навпаки – придбання у власність чи отримання в 

користування власником обслуговуючої земельної ділянки суміжної ділянки, 

яка є пануючою. Поєднання прав власності (користування) в одній особі 

може відбутися як на боці власника службової речі (консолідація), так і на 

боці сервітуарія (конфузія) [178, с. 73]. 

Припинення сервітуту можливе також шляхом односторонньої відмови 

особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, від користування 

сервітутом (дерелікція), оскільки особа, в інтересах якої встановлено 

земельний сервітут, у будь-який час може від нього відмовитися. Дерелікція 

є одностороннім правочином, тому особа має вчинити певні дії. Для цього 

вона має подати до органу державної реєстрації прав на землю письмову 
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заяву про відмову від земельного сервітуту, який припинить дію лише після 

реєстрації односторонньої відмови сервітуарія. 

Підставою припинення сервітуту, як і емфітевзису, і суперфіцію, є 

невикористання земельного сервітуту протягом трьох років. Встановлення 

земельного сервітуту завжди пов᾽язане з обмеженням прав власника чи 

користувача обслуговуючої земельної ділянки. А невикористання земельного 

сервітуту протягом щонайменше трьох років свідчить про відсутність 

інтересу в ньому з боку власника пануючої земельної ділянки, що може бути 

обумовлено необґрунтованістю встановлення земельного сервітуту або ж 

вичерпанням потреби у користуванні ним. У літературі висловлена точка 

зору, згідно з якою невикористання земельного сервітуту протягом трьох 

років поспіль має розцінюватися як формальна відмова від сервітуту. В.В. 

Цюра вважає, що власник може чинити перешкоди у користуванні майном та 

здійснювати тиск на сервітуарія, тому невикористання речового права може 

виникати внаслідок помилки, під загрозою і добровільно. Лише в останньому 

випадку можна вважати, що сервітуарій відмовився від речового права [446, 

с. 121]. Для скасування земельного сервітуту внаслідок його невикористання 

протягом трьох років власнику обслуговуючої земельної ділянки як 

зацікавленій особі слід подати до органу державної реєстрації прав на землю 

відповідну заяву, до якої необхідно додати незаперечні письмові докази 

невикористання земельного сервітуту протягом трьох років. Якщо власник 

обслуговуючої земельної ділянки не має таких доказів, він може звернутися 

до суду з позовом про скасування земельного сервітуту саме у зв’язку з його 

невикористанням протягом трьох років і тоді суд може прийняти рішення, 

наприклад, на основі свідчень свідків. Ми погоджуємося з думкою  

В.В. Цюри стосовно того, що не лише власник майна може звернутися до 

суду з вимогою про припинення дії сервітуту, а й користувач майном [446, с. 

125], з огляду на зазначене вище у випадку створення для користувача 

штучних перешкод з боку власника. 
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Спеціальними підставами припинення земельного сервітуту є 

неможливість використання земельної ділянки, щодо якої встановлено 

земельний сервітут, за її цільовим призначенням, закінчення терміну, на який 

був установлений земельний сервітут, порушення власником (користувачем) 

панівної земельної ділянки умов користування сервітутом [469].  

Якщо в результаті використання обслуговуючої земельної ділянки 

власником (користувачем) пануючої ділянки відповідно до умов 

установленого сервітуту виникне ситуація, за якої власник (користувач) 

обслуговуючої земельної ділянки не зможе використовувати її за цільовим 

призначенням, то в останнього виникає право вимагати припинення 

земельного сервітуту. Наприклад, якщо в межах користування таким 

земельним сервітутом, як право відводу води зі своєї земельної ділянки на 

сусідню або через сусідню земельну ділянку, на такій ділянці значно 

підвищиться рівень ґрунтових вод і стане неможливим ведення 

сільськогосподарського виробництва, то у власника (користувача) такої 

ділянки виникає право вимагати припинення земельного сервітуту. Якщо 

власник (користувач) пануючої земельної ділянки, з огляду на наслідки 

користування сервітутом, не відмовиться від нього добровільно, то власник 

(користувач) обслуговуючої ділянки може звернутися до суду із заявою про 

скасування земельного сервітуту саме у зв’язку з неможливістю 

використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, 

за її цільовим призначенням [469].  

Серед цієї групи підстав припинення сервітуту можна назвати 

закінчення терміну, на який був установлений земельний сервітут. Йдеться 

про тимчасові земельні сервітути, термін дії яких зазначений у договорі про 

встановлення земельного сервітуту чи в рішенні суду. Сервітути, 

зареєстровані в органах державної реєстрації прав на землю, автоматично 

втрачають дію після закінчення терміну, на який вони встановлювалися. 

Порушення власником (користувачем) панівної земельної ділянки 

умов користування сервітутом також є підставою його припинення. При 
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встановленні земельного сервітуту чітко визначаються межі (умови) 

користування власником пануючої земельної ділянки визначеною частиною 

обслуговуючої ділянки. Власник (користувач) пануючої ділянки не має права 

в односторонньому порядку змінювати умови земельного сервітуту. Якщо ж 

він допускає відхилення від умов встановленого сервітуту, то він порушує 

умови користування цим сервітутом.  

На вимогу власника земельної ділянки, стосовно якої встановлено 

земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому 

порядку. Це можливо у випадку: припинення підстав встановлення 

земельного сервітуту; коли встановлення земельного сервітуту 

унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено 

земельний сервітут, за її цільовим призначенням [257]. У літературі з цього 

приводу зазначається, що останнє положення заслуговує на увагу тому, що 

саме при встановленні сервітуту й мають виявлятися умови використання 

земельної ділянки за її цільовим призначенням. Отже, якщо сервітут був 

встановлений на підставі договору, то власник має виконувати договір або 

відшкодовувати сервітуарію завдану розірванням договору шкоду. Якщо ж 

рішення суду про встановлення сервітуту було прийняте без врахування 

цільового призначення земельної ділянки, то рішення суду має бути 

скасоване в апеляційному чи касаційному порядку [446, с. 119]. Рішення суду 

про скасування земельного сервітуту, що набуло законної сили, є підставою 

для скасування державної реєстрації земельного сервітуту. У випадку 

прийняття такого рішення суд має направити його до органу державної 

реєстрації прав на землю для внесення відповідних змін до державного 

реєстру прав на нерухоме майно [388, с. 30]. 

Як уже зазначалось, визначений земельним законом перелік підстав 

припинення земельних сервітутів має вичерпний характер, що є певною 

гарантією прав осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут. Разом 

з тим, цивільним законодавством передбачено відкритий перелік таких 

підстав. 
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Аналіз наведених у законі підстав припинення емфітевзису та 

суперфіцію також дозволяє говорити про універсальні та спеціальні підстави. 

Існує також специфіка припинення дії договору емфітевзису або 

суперфіцію в залежності від того, у приватній, державній або комунальній 

власності перебуває земельна ділянка. 

Припинення дії договору емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки 

державної чи комунальної власності з підстав, визначених у пункті 3-1, 

здійснюється за правилами, встановленими ст. 32-1 Закону України «Про 

оренду землі». Так, договори емфітевзису та суперфіцію можуть бути 

розірвані у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для 

розміщення об᾽єктів, визначених частиною 1 ст. 7 Закону України «Про 

відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 

розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи 

з мотивів суспільної необхідності» [319].  

Розірвання договорів емфітевзису та суперфіцію допускається у разі 

неможливості розміщення об’єктів, які передбачається розмістити на 

земельній ділянці, на іншій земельній ділянці або якщо розміщення таких 

об’єктів на інших земельних ділянках завдасть значних матеріальних збитків 

або спричинить негативні екологічні наслідки для відповідної територіальної 

громади, суспільства чи держави в цілому. Умовою розірвання договорів 

емфітевзису та суперфіцію у випадку прийняття рішення про надання 

земельних ділянок для суспільних потреб є повне відшкодування емфітевті 

та суперфіціарію, а також третім особам збитків, завданих таким 

розірванням, зокрема, витрат пов’язаних з виділенням частини земельної 

ділянки в окрему земельну ділянку та укладенням нових договорів. При 

недосягненні сторонами договору згоди щодо їх розірвання спір вирішується 

в судовому порядку.  

Припинення права користування (сервітуту), права користування 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису), права 

забудови земельної ділянки (суперфіцію), як і його виникнення, також 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14
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підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень у встановленому законодавством порядку.  

Таким чином, припинення прав на чужі земельні ділянки є сукупністю 

передбачених законом юридичних фактів (складним юридичним фактом), що 

є необхідними та достатніми для припинення зазначених прав.  

Всі підстави припинення прав на чужі земельні ділянки можна 

поділити на два великі види: добровільні та примусові. І добровільні, і 

примусові підстави припинення властиві всім видам прав на чужі земельні 

ділянки. При цьому законом встановлені різні підстави припинення прав в 

залежності від їх видів. Крім цього, можна зробити висновок про те, що серед 

підстав припинення прав на чужі земельні ділянки можна виокремити ті з 

підстав, які є універсальними, такими, що властиві всім правам на чужі речі, і 

такі, що є спеціальними підставами.  
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Висновки до розділу ІІІ 

У результаті проведеного дослідження підстави виникнення (набуття) 

прав на чужі земельні ділянки пропонується розуміти як визначені актами 

земельного законодавства комплексні юридичні і фактичні склади, які 

включають юридичні факти, юридично значущі умови (у встановлених 

законом випадках), що у чітко визначеній послідовності зумовлюють 

виникнення суб’єктивних прав на землю встановленими законом способами. 

Підстави виникнення (набуття) прав безпосередньо пов᾽язані з юридичними 

фактами, тоді як способи виникнення (набуття) – це певний процес, 

механізм, що забезпечує динаміку відповідних правовідносин. І підстави 

набуття (припинення), і способи набуття (припинення) права власності 

об’єднані єдиною метою – усі вони спрямовані на досягнення одного 

кінцевого результату: набуття (припинення) особою права на об’єкт. Однак в 

цьому процесі підставам та способам відведена різна роль. Спосіб має 

вказувати на певну послідовність дій (юридичних фактів), наявна сукупність 

яких з боку особи в кожній конкретній ситуації буде достатньою для 

досягнення визначеної мети. Спосіб не є чинником виникнення суб’єктивних 

прав, так само як і їх припинення, проте він виконує іншу, не менш важливу 

прикладну функцію – вказує, як само, яким чином, з прив’язкою до тієї чи 

іншої ситуації, можна досягти бажаної мети: набути чи позбутися речового 

права. Підставами виникнення прав на чужу земельну ділянку слугує 

сукупність юридичних фактів (юридичний склад), до складу яких входять дві 

групи таких підстав: матеріальна підстава (договір, заповіт тощо) і 

процедурна (реєстраційна) підстава. Крім того, реєстраційна підстава 

охоплює такі стадії відповідних дій, як реєстрація прав власності на земельну 

ділянку, державна реєстрація прав на чужі земельні ділянки і державна 

реєстрація відповідних документів. Кількість юридичних фактів залежить від 

форм права власності на землю – приватної, державної чи комунальної. 

Припинення прав на чужі земельні ділянки є сукупністю передбачених 

законом юридичних фактів (складним юридичним фактом), що є 
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необхідними та достатніми для припинення зазначених прав. Всі підстави 

припинення прав на чужі земельні ділянки можна поділити на два великі 

види: добровільні та примусові. І добровільні, і примусові підстави 

припинення властиві всім видам прав на чужі земельні ділянки. При цьому 

законом встановлені різні підстави припинення прав в залежності від їх 

видів. Крім цього, можна зробити висновок про те, що серед підстав 

припинення прав на чужі земельні ділянки можна виокремити ті з підстав, які 

є універсальними, такими, що властиві всім правам на чужі речі, і такі, що є 

спеціальними підставами.  

Умови здійснення прав на чужі земельні ділянки – це закріплені у 

законі обставини, правила, норми, якими встановлюються певні вимоги щодо 

суб’єктів, об’єктів і порядку здійснення прав на чужі земельні ділянки. 

Юридично значимими умовами є обставини, що входять до юридичного 

(фактичного) складу як елемент останнього, зумовлюючи таким чином  

виникнення (припинення) правовідносин або здійснення дій, які тягнуть 

правові наслідки. Стосовно умов виникнення і здійснення прав на чужі 

земельні ділянки , то до них належать конкретні вимоги щодо правового 

становища суб’єктів, приписи, в яких вміщені дозволи, заборони, правила, 

норми, стандарти, що забезпечують виникнення зазначених прав. Таким 

чином, умови виникнення і здійснення прав на чужі земельні ділянки є 

багатокомпонентною категорією і можуть бути визначені як закріплені у 

законі обставини, правила, норми, дозволи або заборони, які встановлюють 

певні вимоги щодо суб’єктів, об’єктів і порядку виникнення і здійснення 

прав на чужі земельні ділянки, які тягнуть правові наслідки і разом з 

юридичними фактами входять до юридичного складу, на підставі якого 

виникають і здійснюються зазначені права. Ці умови можна поділити на три 

або чотири групи – щодо землі як об’єкта, щодо статусу суб’єктів, щодо 

змісту, щодо порядку набуття таких прав із земель приватної, державної і 

комунальної власності. 
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Способи набуття права на чужу земельну ділянку забезпечують 

динаміку реалізації об’єктивного права у суб’єктивне, а також механізм 

переходу суб’єктивного права на чужі земельні ділянки відповідно до 

законних підстав виникнення такого права, сприяють задоволенню інтересів 

громадян, юридичних осіб, держави щодо прав на чужу земельну ділянку за 

допомогою законодавчо закріплених засобів організаційно-правового і 

процесуального характеру. Виходячи з цього, способи набуття права на чужі 

земельні ділянки визначаються з врахуванням передбачених у законі підстав 

виникнення та змісту суб’єктивного права на чужі земельні ділянки. Без 

таких підстав закріплені у законі засоби, прийоми, дії щодо набуття права на 

чужі земельні ділянки не породжують юридичних наслідків. При цьому 

поєднання тих чи інших способів створює відповідний режим правового 

регулювання земельних відносин, що виникають у зв’язку з набуттям 

особами права на чужі земельні ділянки. Серед способів виникнення прав на 

чужі земельні ділянки можна назвати, зокрема, продаж прав на земельні 

ділянки державної чи комунальної власності (ст. 127 ЗК України) на 

конкурентних засадах у формі аукціону, продаж прав на земельні ділянки 

приватної власності. Реалізація права власності на землю передбачає перехід 

такого права, а також інших прав на земельні ділянки від землевласника до 

інших осіб у відповідних правових формах, серед яких найбільш 

застосовуваними є правочини. За своєю юридичною природою угоди із 

земельними ділянками мають не лише цивільно-правовий, але й публічно-

правовий характер, оскільки їх укладення і виконання опосередковано 

рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 

визначення правового режиму земельної ділянки як предмета угоди, а також 

оформлення прав на земельні ділянки.  
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РОЗДІЛ ІV. ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ І 

РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

 

У попередньому розділі були досліджені законодавчі засади здійснення 

речових прав на земельні ділянки крізь призму публічного регулювання 

суспільних відносин, що виникають з приводу підстав, умов, способів 

набуття і реалізації прав на чужі земельні ділянки. Водночас здійснення прав 

на чужі земельні ділянки потребує також дослідження договірного 

регулювання механізму набуття і реалізації суб’єктивних прав на чужі 

земельні ділянки з огляду на приватно-публічний характер земельних 

відносин, які виникають, змінюються і припиняються у сфері використання 

земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення. 

Визначення поняття договору та договірного регулювання відносин 

сформувалося, насамперед, у науці цивільного права, що знайшло 

відображення у цивільному законодавстві. Так, ЦК України визначає договір 

як домовленість двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну 

або припинення цивільних прав та обов’язків. Отже, договір розглядається як 

двосторонній чи багатосторонній правочин (частина 2 ст 202 ЦК України), 

найважливіший юридичний факт, підстава виникнення цивільних прав та 

обов’язків (ст. 11 ЦК України). ЗК України, передбачаючи регулювання 

земельних відносин нормативно-правовими актами у галузі земельних 

відносин, все ж таки передбачає укладання цивільно-правових правочинів 

(договорів) стосовно земельних ділянок (ст.ст. 127-133 ЗК України). 

Оскільки відповідні договори у ЗК України прямо називаються цивільно-

правовими, до них застосовуються норми цивільного права [317, с. 18]. Тому, 

незважаючи на розосередженість норм, що регулюють договірні відносини, 

факт їх цивілістичного походження сумнівів не викликає. Відповідно, норми 

земельного права стосовно укладання і виконання договорів у цій сфері 

виконують допоміжну (субсидіарну) роль, яка полягає у врахуванні 

особливостей регулювання договірних відносин в окремих видах діяльності 
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[29, с. 52]. В цілому, більшість авторів сходяться в тому, що земельно-

правові правочини спрямовані на набуття, зміну або припинення прав і 

обов’язків з приводу земельної ділянки як об’єкта природи і нерухомого 

майна. В широкому розумінні земельно-правових правочинів до них можна 

віднести всі цивільно-правові правочини, об’єктами яких є земельні ділянки 

або окремі права на них. З прийняттям ЗК України число таких правочинів 

значно збільшилося, що пов’язане, зокрема, з введенням земельно-правового 

інституту земельних сервітутів, які можуть встановлюватися на підставі 

відповідних правочинів і договорів. До основних особливостей, які 

дозволяють об᾽єднати всі зазначені угоди стосовно земельних ділянок у 

категорію земельно-правових, належить те, що їх об’єктами завжди є 

земельні ділянки і окремі права на них. Ці угоди спрямовані на набуття, 

зміну або припинення земельних прав, котрі настають після нотаріального 

посвідчення таких правочинів [156, с. 170]. 

Для договорів у сфері дії земельного права особливості договірних 

відносин визначаються особливою цінністю природної нерухомості, до якої 

належать земельні ділянки, і, відповідно, суспільним інтересом щодо 

необхідності збереження їх цільового призначення. Тому регулюванню 

відносин з приводу даних об’єктів характерно сполучення публічно-

правового і приватноправового регулювання. Оскільки земельні відносини, 

які виникають, змінюються і припиняються у сфері використання земель 

сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення, мають 

приватно-публічний характер, у цій сфері можливе примушування до його 

укладання (детальніше про укладання цивільно-правового договору з 

відступом від принципу його освободи див.: [367]). Однак це можливо лише 

в обмежених випадках: суд може примусити відповідача укласти з позивачем 

договір про встановлення земельного сервітуту лише у випадку, якщо обидві 

сторони не заперечують проти встановлення сервітуту в принципі, однак не 

змогли дійти згоди стосовно умов такого договору [394]. 
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Таким чином, під договірним регулюванням відносин, що виникають у 

зв’язку зі здійсненням суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, слід 

розуміти регулювання відносин між сторонами з приводу здійснення прав на 

чужі земельні ділянки на засадах вільного узгодженого волевиявлення, 

спрямованого на встановлення, зміну або припинення відповідних 

правовідносин тією мірою, якою це допускають норми земельного 

законодавства. 

 

4.1. Договірне регулювання здійснення права на користування 

чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 

 

Договір про встановлення емфітевзису відносять до групи земельно-

правових правочинів, єдності точок зору стосовно яких у земельно-правовій 

літературі поки що не досягнуто.  

Самостійних вимог щодо форми такого договору ні земельне, ні 

цивільне законодавство не містить. Однак з огляду на зміст ст. 206 ЦК 

України та правові приписи Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у редакції від 1 січня 2016 

р.) можна зробити висновок, що договір про встановлення емфітевзису 

укладається у письмовій формі, а право користування земельною ділянкою 

підлягає обов’язковій державній реєстрації [132, с. 174–175].  

У структурі відносин емфітевзису, як уже зазначалось, слід відрізняти 

підстави виникнення емфітевзису від підстав набуття вже існуючого 

емфітевтичного права новим суб’єктом. Емфітевзис може відчужуватися за 

договором, укладеним між попереднім та наступним землекористувачем, і 

передаватися у порядку спадкування. Емфітевта може відчужувати своє 

право як відплатно, так і безоплатно, зокрема, емфітевтичне право може бути 

предметом договору купівлі-продажу, дарування, міни, у тому числі 

предметом застави та може передаватися будь-яким не забороненим законом 

способом іншій фізичній або юридичній особі, окрім права користування 
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земельною ділянкою державної або комунальної власності для 

сільськогосподарських потреб. При відчуженні емфітевзису йдеться не про 

передачу права власності на земельну ділянку (його землекористувач 

автоматично не набуває), а про відчуження виключно права користування 

нею.  

У літературі звертається увага на те, що при укладенні договору 

емфітевзису слід враховувати співвідношення між імперативними 

(обов’язковими для сторін) та диспозитивними (такими, що діють, якщо не 

змінені сторонами) нормами закону. Імперативні норми договірного права 

мають обов’язково враховуватися сторонами при укладенні договору. Ці 

норми завжди однозначно формулюються у законі та вказують на 

неможливість альтернативного варіанта, що припускав би їхню заміну 

волевиявленням сторін, вони є для обов’язковими і не можуть бути довільно 

змінені сторонами [265, с. 8]. 

Велике значення мають імперативні норми, що стосуються укладення 

договору. Так, згідно зі ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо 

сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що 

визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а 

також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути 

досягнуто згоди. При визначенні кола істотних умов договору слід 

враховувати, що вирішення цього питання залежить в першу чергу від 

специфіки кожного конкретного договірного зобов’язання. Для виявлення 

кола істотних умов закон, передусім, відсилає до спеціальних норм, 

присвячених договорам даного виду. Оскільки істотні умови договору 

емфітевзису законодавством не визначені, слід звернутися до суміжного 

інституту, який має багато спільних рис з емфітевзисом. За своїм соціально-

економічним призначенням і правовим змістом емфітевзис дуже наближений 

до інституту оренди землі. І оренда, і емфітевзис є видами права 

користування землею. Основною відмінністю між ними є те, що право 
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емфітевзису, на відміну від права оренди землі, може встановлюватися на 

невизначений термін. Це підтверджується Листом Державного комітету 

України із земельних ресурсів від 20 жовтня 2008 року № 14-17-7/11974 

[474], в якому зазначається, що на рівні підзаконних нормативно-правових 

актів не передбачено форми типових або примірних договорів емфітевзису, 

отже, при їх складанні слід керуватися чинним законодавством, зокрема, ЗК 

України та ЦК України [409, с. 30]. Водночас у зазначеному листі 

рекомендується для отримання земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення в користування укладати договори оренди землі відповідно до 

Закону України «Про оренду землі» від 6 січня 1998 року та Типового 

договору оренди землі, затвердженого Постановою КМУ від 3 березня 2004 

року № 220 [329]. 

До введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року № 191-VIII [323] ст. 15 Закону 

України «Про оренду землі» [337] містила достатньо великий перелік 

істотних умов договору оренди землі, якими були: об’єкт оренди 

(кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк 

дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, 

форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за 

її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, 

яка передається в оренду; умови збереження стану об’єкта оренди; умови і 

строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної 

ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання 

земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового 

пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини; 

відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до статутного 

капіталу права оренди земельної ділянки. На сьогоднішній день ст. 15 Закону 

України «Про оренду землі» містить всього 3 істотні умови: об’єкт оренди 

(кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/191-19/paran42n42
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/191-19/paran42n42
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/191-19/paran42n42
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дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, 

способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та 

відповідальності за її несплату. Інші умови є необов’язковими, але можуть 

зазначатися у договорі за згодою сторін. 

На нашу думку, оскільки законодавством не встановлено перелік тих 

умов, які повинен мати договір емфітевзису, можна взяти за основу умови, 

встановлені для договору оренди землі. З метою більш широкого тлумачення 

та врахування змісту емфітевзису слід звернутися до ст. 15 Закону України 

«Про оренду землі» в редакції від 5 квітня 2015 року. 

Таким чином, з врахуванням зазначеного договір емфітевзису може 

містити такі умови: об’єкт емфітевзису; строк дії договору; плата із 

зазначенням її розміру, форми, умови, порядок та строки виплати; умови 

використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається для 

сільськогосподарських потреб; умови збереження стану об’єкта; умови і 

строки передачі земельної ділянки землекористувачу; умови повернення 

земельної ділянки власнику; існуючі обмеження (обтяження) щодо 

використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик 

випадкового пошкодження або знищення об’єкта емфітевзису чи його 

частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до 

статутного капіталу права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. 

Об’єкт емфітевзису визначається відповідно до глави 16-1 ЗК України 

та глави 33 ЦК України, за якими емфітевзисом є право користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Тобто об’єктом в 

договорі емфітевзису буде право користування чужою земельною ділянкою, 

якою є «частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем 

розташування, з визначеними щодо неї правами» (ст. 79 ЗК України). Як уже 

зазначалося раніше, право емфітевзису виникає щодо земель 

сільськогосподарського призначення, які регулюються земельним 

законодавством як єдиний об’єкт, що означає: сільськогосподарському 
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використанню підлягають не будь-які, а лише придатні для цих цілей землі; 

не будь-які придатні для сільськогосподарських потреб землі можна 

використовувати як землі сільськогосподарського призначення [116, с. 78].  

Земельна ділянка може бути об᾽єктом цивільних прав виключно з 

моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту частин 

земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї (ст. 79-1 

ЗК України). Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, 

меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. 

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй 

кадастрового номера. Таким чином, у договорі емфітевзису щодо земельної 

ділянки обов’язково зазначаються її кадастровий номер, місце розташування 

та розмір. 

Однією із переваг договору емфітевзису є те, що він може бути 

укладений на невизначений строк, що випливає із ч. 2 ст. 408 ЦК України, де 

зазначено, що «якщо договір про надання права користування чужою 

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на 

невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від договору, 

попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один рік» [214, 

с. 73]. ЗК України не містить подібних норм, відсилаючи до норм ЦК 

України (частина 5 ст. 102-1 ЗК України). Але у частині 4 ст. 102-1 ЗК 

України та частині 1 ст. 408 ЦК України міститься обмеження стосовно 

земельних ділянок державної або комунальної власності, строк користування 

якими для сільськогосподарських потреб не може перевищувати 50 років. 

Отже, при укладанні договору емфітевзису, якщо земельна ділянка перебуває 

у приватній власності, строк договору може бути невизначеним або 

визначеним на будь-який строк за домовленістю сторін. Якщо ж земельна 

ділянка перебуває у державній або комунальній власності, строк у договорі 

має зазначатися не більше 50 років. 

Стосовно плати із зазначенням її розміру, форми, умови, порядку та 

строків виплати, частина 5 ст. 102-1 ЗК України відсилає з цього питання до 
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ЦК України. Але ЦК України, у свою чергу, також не містить окремої норми 

про плату за користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. Відповідь можна знайти, проаналізувавши 

частину 2 ст. 409 ЦК України, якою власнику земельної ділянки надано 

право на одержання плати за користування нею. Розмір плати, її форма, 

умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором. Таким 

чином, на відміну від договору оренди землі, для якого у частині 2 ст. 21 

Закону України «Про оренду землі» встановлені спеціальні вимоги щодо 

строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності, які визначаються відповідно до Податкового кодексу 

України [322], для договору про емфітевзис передбачена повна свобода при 

визначенні розміру, форми і строків внесення плати за цим договором. 

Сторони вільні у виборі між грошовою, натуральною, відробітковою та 

змішаною формами плати за користування зазначеною земельною ділянкою 

при визначенні конкретних умов договору. Змішана форма оплати 

передбачає, що частина може бути виплачена грошима, а частина, наприклад, 

збіжжям [151, с. 62]. Праву власника відповідає обов’язок землекористувача 

(частина 2 ст. 410 ЦК України) вносити плату за користування земельною 

ділянкою, а також інші платежі, встановлені законом. Плата за користування 

чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може 

справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій формах. Також 

можливе поєднання різних форм плати.  

Грошова форма – це сума плати за користування земельною ділянкою, 

яка виплачується грошима. Натуральна форма – це сума плати за 

користування земельною ділянкою, на яку видається продукція, вироблена, 

перероблена або придбана користувачем. У випадку застосування 

натуральної форми плати, у договорі емфітевзису обов’язково зазначаються 

вид продукції, якою сплачується плата, її обсяги та зафіксовані на неї ціни. 

Відробіткова форма – це сума плати за користування земельною ділянкою, на 

яку користувач надає різні послуги (обробіток, полив, збір урожаю на 



 
 

 

230 

 

суміжних земельних ділянках, що належать власнику, та інше). Перелік 

таких послуг, їх кількість та ціни на послуги фіксуються у договорі. Змішана 

форма – це плата за користування земельною ділянкою, де поєднуються 

декілька або всі попередні форми. 

Після змін ст. 22 Закону України «Про оренду землі» містить 

положення, відповідно до яких орендна плата справляється у грошовій 

формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть 

здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має 

відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на 

дату внесення орендної плати. При цьому розрахунки щодо орендної плати за 

земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, 

здійснюються виключно у грошовій формі. 

Але хоча емфітевзис і схожий з орендою землі, законодавство не 

містить імперативних норм стосовно форми плати за договором емфітевзису, 

тому, на нашу думку, щодо земельних ділянок приватної власності це може 

бути будь-яка форма оплати, щодо державної та комунальної – грошова. Слід 

також враховувати, що частина 2 ст. 409 ЦК України надає право власнику 

земельної ділянки на одержання плати за користування нею, але не 

зобов’язує його до цього. Таким чином, договір емфітевзису може бути й 

безоплатним. 

Стосовно умови використання та цільового призначення земельної 

ділянки, яка передається для сільськогосподарських потреб, то із норм глави 

16-1 ЗК України слідує, що земельна ділянка передається для 

сільськогосподарських потреб, що задовольняються за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, та на яких здійснюється виробництво 

сільськогосподарської продукції, проводиться сільськогосподарська науково-

дослідна та навчальна діяльність, розміщуються відповідні виробничі 

інфраструктури. Таким чином, при укладанні договору емфітевзису 

використовується земельна ділянка, яка за основним цільовим призначенням 

або за категорією відноситься до земель сільськогосподарського 
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призначення. Згідно із частиною 1 ст. 409 ЦК України «власник земельної 

ділянки має право вимагати від землекористувача використання її за 

призначенням, встановленим у договорі». Частина 3 ст. 410 ЦК України 

містить обов’язок землекористувача ефективно використовувати земельну 

ділянку відповідно до її цільового призначення. Тому якщо врахувати 

положення ЦК України та ЗК України, то на практиці часто виникає питання, 

що ж все-таки слід зазначати у договорі емфітевзису: цільове призначення чи 

вид використання земельної ділянки? 

На нашу думку, обов’язково слід зазначати: 1) категорію або основне 

цільове призначення земельної ділянки – землі сільськогосподарського 

призначення, яке хоча й буде незмінним, але одразу вказує на певний 

правовий режим земельної ділянки та визначає права та обов’язки сторін, які 

мають багато загальних приписів та обмежень, якщо стосуються 

використання зазначеної категорії земель; 2) цільове призначення або вид 

використання земельної ділянки, оскільки від цього залежить: а) можливість 

укладання договору емфітевзису, оскільки не всі земельні ділянки можуть 

передаватися шляхом укладання договору емфітевзису; б) межі використання 

земельної ділянки, яка надавалася власнику з певною метою (для ведення 

особистого селянського господарства; для ведення садівництва тощо). 

Серед принципів земельного законодавства (ст. 5 ЗК України) чільне 

місце посідають принципи: забезпечення раціонального використання та 

охорони земель та пріоритету вимог екологічної безпеки. Ці принципи 

відтворені у частині 3 ст. 410 ЦК України, де на землекористувача покладено 

обов’язок ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її 

цільового призначення, підвищувати її родючість, застосовувати 

природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, які можуть 

призвести до погіршення екологічної ситуації [33, с. 37–41]. Крім того, цей 

обов’язок землекористувача випливає із частини 5 ст. 20 ЗК України, 

відповідно до якої «земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах 
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вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених 

ст.ст. 31, 33–37 цього Кодексу». Згідно зі ст. 21 ЗК України «порушення 

порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою 

для: а) визнання недійсними рішень органів державної влади, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних 

ділянок громадянам та юридичним особам; б) визнання недійсними угод 

щодо земельних ділянок; в) відмови в державній реєстрації земельних 

ділянок або визнання реєстрації недійсною; г) притягнення до 

відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у 

порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель».  

У науковій літературі слушно зверталося увагу на те, що неурегульованим 

залишається питання встановлення вимог до якості земельної ділянки, що 

передається у користування на підставі договору про емфітевзис. Єдина 

вимога до земельної ділянки – цільове призначення, тобто перебування 

земельної ділянки у складі категорії земель сільськогосподарського 

призначення. Однак до складу земель даної категорії, крім продуктивних, 

включаються й землі, які не використовуються у сільськогосподарському 

виробництві (наприклад, болота, яри тощо) [66, с. 4].  

Норми ЗК України та ЦК України не містять вказівку «як і коли» має 

передаватися земельна ділянка за договором емфітевзису. Тому за аналогією 

можна застосувати норму ст. 17 Закону України «Про оренду землі» і 

вважати, що земельна ділянка є переданою за договором емфітевзису з 

моменту державної реєстрації цього права. Також слід враховувати 

положення Закону України від 5 березня 2015 року «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та 

особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення» [320]. 

Крім загальних вимог, передбачених ЗК України та ЦК України, 

відповідно до яких в разі припинення або розірвання договору 
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землекористувач зобов’язаний повернути земельну ділянку на умовах, 

визначених договором, у договорі емфітевзису необхідно відобразити 

положення частини 2 ст. 408 ЦК України. Тобто, якщо договір емфітевзису 

укладено на невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від 

договору, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один 

рік. Після припинення дії договору землекористувач повертає земельну 

ділянку власнику у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він її одержав 

у користування. 

При укладенні договору емфітевзису власник земельної ділянки 

зобов’язаний повідомити землекористувача про всі права третіх осіб на цю 

земельну ділянку. Законодавство України встановлює різноманітні 

обмеження (обтяження) прав на землю. Передбачається можливість 

встановлення останніх як на всю земельну ділянку, так і на її частину. 

Більшість обмежень (обтяжень) у використанні земельної ділянки підлягають 

державній реєстрації в Державному земельному кадастрі. Заборони на 

користування та (або) розпорядження земельною ділянкою підлягають 

реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 

Характерною ознакою емфітевзису є те, що емфітевт може відчужити 

належне йому право користування земельною ділянкою, а також передати 

його у порядку спадкування. Виняток із цього правила закон встановлює для 

земель державної та комунальної власності, право користування якими 

(емфітевзис) не може бути відчужено їх землекористувачами іншим особам, 

внесено до статутного капіталу юридичних осіб, передано у заставу (ч. 3 ст. 

407 ЦК України та ч. 3 ст. 1021 ЗК України). У літературі звертається увага, 

що землекористувач може відчужувати право користування земельною 

ділянкою приватної власності, а не саму земельну ділянку. Це зумовлено 

тим, що землекористувач на підставі договору емфітевзису не отримує право 

розпорядження земельною ділянкою, яке залишається у власника такої 

земельної ділянки. Отже, право відчужити саму земельну ділянку 
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залишається у її власника, який може реалізувати це право (наприклад, 

продати ділянку) безперешкодно та без дотримання будь-яких умов, в тому 

числі і за відсутності згоди емфітевта. Водночас, зміна власника земельної 

ділянки не припиняє дію договору емфітевзису, внаслідок чого до набувача 

(в т.ч. покупця) такої земельної ділянки переходять всі права і обов’язки 

власника за раніше укладеним договором емфітевзису [55]. 

Визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або 

знищення об’єкта емфітевзису чи його частини, є важливою умовою 

договору емфітевзису. Згідно зі ст. 323 ЦК України ризик випадкового 

знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, 

якщо інше не встановлено договором або законом. Таким чином, у договорі 

емфітевзису слід зазначити, яка із сторін буде нести зазначений ризик, 

інакше за нормами ЦК України такою стороною автоматично буде власник 

земельної ділянки. Також, враховуючи положення частини 2 ст. 11 Закону 

України «Про оренду землі», в договорі емфітевзису може бути зазначено, 

що у випадку прострочення однією із сторін строків передачі об’єкта 

емфітевзису, ризик випадкового знищення або пошкодження у цей період 

буде нести сторона, яка допустила прострочення його передачі. 

За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть 

відповідальність відповідно до закону та умов договору. Зокрема, ст. 611 ЦК 

України передбачає такі наслідки: припинення зобов’язання внаслідок 

односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором 

або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов’язання; сплата 

неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди. Частинами 3, 4 ст. 

411 ЦК України передбачено обов’язок землекористувача письмово 

повідомити власника земельної ділянки про продаж права користування нею. 

У разі порушення права переважної купівлі, наданого власнику земельної 

ділянки, для землекористувача настають наслідки, передбачені ст. 362 ЦК 

України. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від 

відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.  
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Умови передачі у заставу та внесення до статутного капіталу права 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб, враховуючи нотаріальну практику, також мають бути відображеними 

у договорі. Відповідно до частини 3 ст. 102-1 ЗК України та частини 3 ст. 407 

ЦК України право користування земельною ділянкою державної або 

комунальної власності не може бути внесено до статутного капіталу та 

передано у заставу. Тобто передавати у заставу та вносити до статутного 

капіталу право користування чужою земельною ділянкою можливо лише у 

випадку, якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, але з 

врахуванням п. 15 Перехідних положень ЗК України. 

Враховуючи зазначене, можна визначити таку структуру договору 

емфітевзису: 1) сторони договору: власник – будь-яка фізична або юридична 

особа, в тому числі держава або територіальна громада, крім тих осіб, які не 

можуть мати на праві власності землі сільськогосподарського призначення; 

землекористувач – будь-яка фізична або юридична особа, крім обмежень, 

встановлених ст.ст. 31, 33–37 ЗК України; 2) предмет договору – земельна 

ділянка (державної, комунальної, приватної власності). Стосовно земельної 

ділянки мають бути зазначені: кадастровий номер, місце розташування, її 

розмір, склад угідь, цільове призначення (категорія землі – землі 

сільськогосподарського призначення; вид використання – наприклад, для 

ведення особистого селянського господарства). В цьому ж розділі можна 

зазначити документи, на яких належить земельна ділянка власнику, існуючі 

обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки, наявність 

будівель та (або) споруд, повідомити про належність земельної ділянки на 

праві особистої приватної або спільної сумісної власності тощо; 3) строк 

користування земельною ділянкою. Якщо земельна ділянка перебуває у 

приватній власності, строк договору може бути невизначеним або 

визначеним на будь-який строк за домовленістю сторін. Якщо ж земельна 

ділянка перебуває у державній або комунальній власності, строк у договорі 

має зазначатися не більше 50 років; 4) плата за користування земельною 
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ділянкою. Може бути платним та безоплатним; 5) права та обов’язки сторін. 

Всі права та обов’язки, передбачені гл. 16-1 ЗК України та гл. 33 ЦК України, 

із зазначенням особливостей, притаманних емфітевзису (наприклад, право 

землекористувача відчужувати або передавати в порядку спадкування право 

емфітевзису; або його обов’язок (в разі належності земельної ділянки до 

державної або комунальної власності) не відчужувати право користування 

іншим особам (крім випадків переходу права власності на будівлі та 

споруди), вносити до статутного капіталу або передавати у заставу) тощо; 6) 

відповідальність сторін; 7) момент переходу права користування та передачі 

земельної ділянки землекористувачу. Договір емфітевзису набуває чинності з 

моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення. Право 

емфітевзису вважається набутим землекористувачем з моменту державної 

реєстрації такого права. Земельна ділянка вважається переданою за 

договором емфітевзису з моменту державної реєстрації цього права; 8) інші 

умови. Підстави припинення договору емфітевзису (гл. 16-1 ЗК України та 

гл. 33 ЦК України), як вносяться зміни та доповнення до договору, 

вирішення спорів, кількість примірників (рекомендовано за кількістю 

сторін), роз’яснення статей законодавства, що застосовувалися при укладанні 

цього договору, та інше.  

Документи, необхідні для укладання договору емфітевзису, можна 

поділити на два види: документи, необхідні для сторін договору (документи, 

передбачені Законом України «Про нотаріат» [336] та Порядком вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України [328]), і документи стосовно земельної 

ділянки (правовстановлюючі документи (слід враховувати різні періоди 

набуття земельної ділянки, наприклад: до 2009 р. – державний акт, з 2009 р. 

додаються цивільно-правові договори, свідоцтво про право на спадщину + 

державний акт, з 2013 р. додається свідоцтво про право власності+витяг про 

реєстрацію права власності, з 2016 р. право власності на земельну ділянку 

підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень; витяг з Державного земельного 
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кадастру; у разі наявності на земельній ділянці будівель або споруд – 

правовстановлюючі документи, технічний паспорт або відповідна довідка (у 

разі наявності некапітальних споруд). У разі наявності або необхідності 

можуть бути подані інші документи, наприклад: згода другого з подружжя; 

документи, що підтверджують обмеження або обтяження у використанні 

земельної ділянки (наприклад, договір оренди, застава, сервітут тощо). 

Підбиваючи підсумки дослідження договору емфітевзису і 

встановлення необхідності його існування поруч з договором оренди, слід 

погодитися з висловленою у літературі точкою зору стосовно випадків, у 

яких емфітевзис здатний краще порівняно із орендою задовольнити потреби 

сторін. Серед них такі: необхідність оформлення відносин користування 

приватною землею на строк більше 50 років; потреба передачі землі в 

безоплатне користування; необхідність закріплення незалежності плати за 

користування землею від кількісних показників (в т.ч. і від нормативної 

грошової оцінки землі): розмір плати за емфітевтичне право законодавство не 

«прив’язує» до нормативної грошової оцінки землі або інших кількісних 

показників, а тому її розмір та порядок визначення встановлюються за 

домовленістю сторін; бажання власника земельної ділянки отримати плату за 

користування земельною ділянкою одноразово за весь строк користування 

земельною ділянкою або за тривалий період часу. Практика орендних 

земельних відносин склалась таким чином, що плата за оренду землі носить 

періодичний характер (як правило, за рік). Стосовно емфітевзису такої сталої 

практики не існує [55].  

 

4.2. Договірне регулювання набуття і реалізації права на 

користування чужою земельною ділянкою для забудови 

 

Приступаючи до дослідження правової конструкції договору 

суперфіцію, слід зазначити, що цей вид договору в основних своїх рисах 

подібний до договора емфітевзису, за певними винятками, що стосуються, 
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насамперед, предмету та мети цього договору. І той і інший вид договорів 

зустрічаються у нотаріальній практиці, що дозволяє говорити про їх подібні 

та відмінні риси саме з практичної точки зору.  

Договір про встановлення суперфіцію має бути укладений у письмовій 

формі [168, с. 41] та підлягає державній реєстрації. Слід зазначити, що 

відсутність вимог щодо обов’язкового нотаріального посвідчення договору 

суперфіцію є, скоріше, недоліком, ніж перевагою, хоча спрощує оформлення 

договірних стосунків сторін. Взагалі, нотаріальне посвідчення правочинів, 

пов’язаних з користуванням нерухомим майном, до якого відносяться і 

земельні ділянки, додає додаткових гарантій користувачеві щодо перевірки 

прав власника на укладення договору, тобто його право- та дієздатності, 

перевірки відсутності прав третіх осіб на відповідне майно. Тому нотаріальне 

посвідчення договору суперфіцію є бажаним навіть за відсутності 

обов’язкових вимог законодавства [419, с. 39]. 

Умови, а отже і структура договору про встановлення суперфіцію є 

подібними до умов і структури договору емфітевзису, розглянутому вище. 

Але, як зазначалось, є певні відмінності, зумовлені об’єктом суперфіцію та 

його метою. Таким чином, до умов договору суперфіцію належать: об’єкт 

суперфіцію; строк дії договору; плата із зазначенням її розміру, форми, 

умови, порядку та строків виплати; умови використання та цільове 

призначення земельної ділянки, яка передається для забудови; умови 

збереження стану об’єкта; умови і строки передачі земельної ділянки 

землекористувачу; умови повернення земельної ділянки власнику; існуючі 

обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; умови 

передачі у заставу та внесення до статутного капіталу права користування 

чужою земельною ділянкою для забудови; визначення сторони, яка несе 

ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта суперфіцію чи його 

частини; відповідальність сторін; перехід права власності на земельну 

ділянку до іншої особи та виникнення права власності на будівлі (споруди), 

споруджені на земельній ділянці, переданої для забудови. 
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Об’єктом в договорі суперфіцію є право на земельну ділянку, яка 

надається для забудови певних видів споруд чи будівель, з можливістю для 

суперфіціарія набути права власності на них та для землевласника – 

отримувати частку прибутку землекористувача [114, с. 82]. 

У науковій літературі доводиться теза про те, що користування чужою 

земельною ділянкою для забудови може виникати з метою будівництва не 

тільки нерухомого майна, а також малих архітектурних форм [479]. Але існує 

й інша точка зору, відповідно до якої для розміщення малих архітектурних 

форм суб’єктам підприємницької діяльності права на землю мають 

надаватися у формі особистих земельних сервітутів [199]. На нашу думку, 

має йтися саме про договір суперфіцію. 

Оскільки земельна ділянка може бути об᾽єктом цивільних прав 

виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо 

частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї (ст. 

79-1 ЗК України), а її формування передбачає визначення площі, меж та 

внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру, то у 

договорі суперфіцію, як і у договорі емфітевзису, обов’язково стосовно 

земельної ділянки, належної власнику, зазначаються її кадастровий номер, 

місце розташування та розмір. 

Однією із переваг договору суперфіцію є те, що він може бути 

укладений на невизначений строк, що випливає з частини 4 ст. 413 ЦК 

України, де зазначено, що «право користування чужою земельною ділянкою 

для забудови може бути встановлено на визначений або на невизначений 

строк». ЗК України не містить подібних норм, відсилаючи до норм ЦК 

України (частина 5 ст. 102-1 ЗК України). Але у частині 4 ст. 102-1 ЗК 

України та частині 5 ст. 413 ЦК України міститься обмеження щодо 

земельних ділянок державної або комунальної власності, строк користування 

якими для забудови не може перевищувати 50 років. Таким чином, як і при 

укладенні договору емфітевзису, при укладанні договору суперфіцію, якщо 

земельна ділянка перебуває у приватній власності, строк договору може бути 
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невизначеним або визначеним на будь-який строк за домовленістю сторін. 

Якщо ж земельна ділянка перебуває у державній або комунальній власності, 

строк у договорі має зазначатися не більше 50 років. 

Плата із зазначенням її розміру, форми, умови, порядку та строків 

виплати визначається аналогічно вирішенню цього питання у договорі 

емфітевзису. Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати 

встановлюються договором. Праву власника відповідає обов’язок 

землекористувача (частина 4 ст. 415 ЦК України) вносити плату за 

користування земельною ділянкою, а також інші платежі, встановлені 

законом. Крім того, якщо на земельній ділянці збудовані промислові об’єкти, 

договором може бути передбачено право власника земельної ділянки на 

одержання частки від доходу землекористувача.   

У листі Державного комітету із земельних ресурсів України від 2 липня 

2008 року [473] окремо підкреслюється, що землекористувач (суперфіціарій) 

зобов’язаний вносити плату за користування земельною ділянкою державної 

(комунальної) власності, наданою йому для забудови, а також інші платежі, 

встановлені законом. Плата за користування земельною ділянкою 

встановлюється за домовленістю сторін. Однак мінімальний розмір плати за 

користування землею державної (комунальної) власності не може бути 

меншим від розміру земельного податку. При цьому максимального розміру 

плати за користування землею на такому праві законом не передбачено. 

Умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка 

передається для забудови, визначаються відповідно до ст. 413 ЦК України, 

згідно з якою за договором суперфіцію земельна ділянка передається в 

користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, 

соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель. Оскільки 

забудова може здійснюватися на земельних ділянках різних категорій земель 

(промисловості, транспорту, житлової та громадської забудови тощо, про 

йшлося у попередніх розділах цієї роботи), то, відповідно, об’єктом 

суперфіцію можуть бути земельні ділянки такого цільового призначення, на 
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яких земельним законодавством дозволяється будівництво зазначених вище 

об’єктів. Крім того, згідно з частиною 5 ст. 415 ЦК України землекористувач 

зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового 

призначення. Відповідно при укладенні договору суперфіцію насамперед 

слід виходити з цільового призначення земельної ділянки, оскільки 

вирішення у майбутньому питання про зміну цільового призначення 

земельної ділянки належить до компетенції не власника ділянки (він може 

лише ініціювати таку зміну), а відповідних органів, які приймають рішення з 

цього питання. Цільове призначення ділянки повинно дозволяти і 

передбачати здійснення забудови. Крім того, вибираючи земельну ділянку 

для передачі суперфіціарію під забудову, необхідно враховувати існуючі 

обмеження та обтяження прав на земельну ділянку (гл. 18 ЗК України). 

Також слід звернути увагу, що земельне законодавство суттєвою 

умовою договорів щодо користування земельними ділянками вважає й умови 

використання, й цільове призначення земельної ділянки. Тому надана в 

користування з метою забудови земельна ділянка повинна відповідати 

певному цільовому призначенню, яке встановлюється шляхом віднесення 

земель до тієї чи іншої категорії на підставі рішень органів державної влади і 

місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Оскільки земельна 

ділянка передається з певною метою – для забудови, то договір про 

встановлення суперфіцію має містити характеристики й функціональне 

призначення майбутньої споруди. Це, враховуючи нотаріальну практику, 

буде особливо важливим, якщо власник земельної ділянки зацікавлений у 

викупі спорудженого об’єкта після припинення дії договору про 

встановлення суперфіцію. У такому договорі в інтересах власника земельної 

ділянки доцільно закріпити зобов’язання суперфіціарію узгодити з 

власником проектну документацію до її затвердження відповідними 

органами влади. 

Таким чином, у договорі суперфіцію обов’язково слід зазначати:  

1) категорію або основне цільове призначення земельної ділянки згідно зі  
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ст. 19 ЗК України, що також необхідно для визначення правового режиму 

земельної ділянки та визначення прав та обов’язків сторін, які стосуються 

використання зазначеної категорії земель; 2) вид використання земельної 

ділянки в залежності від виду забудови, оскільки від цього залежить:  

а) можливість укладання договору суперфіцію; б) визначення меж 

використання земельної ділянки, яка надавалася власнику з певною метою 

(для здійснення індивідуального будівництва, комерційного використання 

тощо). 

Умови збереження стану об’єкта є тотожними для відповідних умов у 

договорі емфітевзису. Стосовно умов і строків передачі земельної ділянки 

землекористувачу, слід зазначити, що норми ЗК України та ЦК України не 

містять вказівку «як і коли» має передаватися земельна ділянка за договором 

суперфіцію. Тому строки і умови передачі можуть бути визначені у договорі 

сторонами. А оскільки зазначене право підлягає державній реєстрації, то 

об’єкт за договором суперфіцію вважається переданим з моменту державної 

реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. 

Крім загальних вимог, передбачених частиною 6 ст. 102-1 ЗК України 

та ст. 416 ЦК України, відповідно до яких в разі припинення або розірвання 

договору землекористувач зобов’язаний повернути земельну ділянку на 

умовах, визначених договором, у договорі суперфіцію необхідно відобразити 

положення ст. 417 ЦК України. У разі припинення права користування 

земельною ділянкою та недосягнення домовленості між власником земельної 

ділянки та власником будівлі (споруди) власник земельної ділянки має право 

вимагати від останнього знесення зведеної будівлі (споруди) та приведення 

земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у користування. 

Якщо знесення будівлі (споруди), що розміщена на земельній ділянці, 

заборонено законом (житлові будинки, пам’ятки культурної спадщини тощо) 

або є недоцільним у зв’язку з явним перевищенням вартості будівлі 

(споруди) порівняно з вартістю земельної ділянки, суд може з урахуванням 

підстав припинення права користування земельною ділянкою постановити 



 
 

 

243 

 

рішення про викуп власником будівлі (споруди) земельної ділянки, на якій 

вона розміщена, або про викуп власником земельної ділянки будівлі 

(споруди), або визначити умови користування земельною ділянкою 

власником будівлі (споруди) на новий строк. 

Цікавими у нотаріальній практиці є питання переходу права власності 

на земельну ділянку до іншої особи та виникнення права власності на будівлі 

(споруди), споруджені на земельній ділянці, переданій для забудови, що 

мають бути відображеними у договорі суперфіцію. Договір про встановлення 

суперфіцію допускає, що разом із суперфіціарієм земельною ділянкою 

продовжує користуватися і сам власник. Оскільки земельна ділянка має двох 

фактичних користувачів, у договорі про встановлення суперфіцію важливо 

регламентувати їхні повноваження. Адже не тільки суперфіціарій, а й 

власник обмежений у своїй свободі користування земельною ділянкою. 

Згідно з частиною 2 ст. 414 ЦК України у договорі суперфіцію 

встановлюється обсяг повноважень власника щодо володіння й користування 

земельною ділянкою. Але договір суперфіцію не обмежує також й 

повноваження власника щодо розпорядження земельною ділянкою [114, с. 

82]. 

Щодо прав землекористувача, то, перш за все, він може користуватися 

земельною ділянкою в обсязі, визначеному договором про встановлення 

суперфіцію. Землекористувач набуває речові права на майно, що складається 

із земельної ділянки та розташованої на ній зведеної будівлі (споруди). 

Причому на земельну ділянку в забудовника виникає обмежене за змістом і 

обсягом речове право, тоді як на зведену будівлю (споруду) – право власності 

(однак для режиму права власності на вказаний об’єкт характерні певні 

обмеження та особливості). Частина 2 ст. 415 ЦК України закріплює право 

власності землекористувача на споруджену ним на земельній ділянці будівлю 

(споруду). Слід враховувати, що правила ст. 377 ЦК України та ст. 120 ЗК 

України, що «до особи, яка набула право власності на житловий будинок 

(крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, 
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право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її 

цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього 

землевласника (землекористувача)», при укладанні договору суперфіцію не 

застосовуються. Таким чином, враховуючи зазначене, у договорі суперфіцію 

має бути зазначено, що: 1) перехід права власності на земельну ділянку до 

іншої особи не впливає на обсяг права власника будівлі (споруди) щодо 

користування земельною ділянкою; 2) особа, до якої перейшло право 

власності на будівлі (споруди), набуває право користування земельною 

ділянкою на тих же умовах і в тому ж обсязі, що й попередній власник 

будівлі (споруди).  

Документами, необхідними для укладання договору суперфіцію, є:  

1) для сторін договору документи, передбачені Законом України «Про 

нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України;  

2) щодо земельної ділянки правовстановлюючі документи (слід враховувати 

різні періоди набуття земельної ділянки, наприклад: до 2009 р. – державний 

акт, з 2009 р. додаються цивільно-правові договори, свідоцтво про право на 

спадщину + державний акт, з 2013 р. додається свідоцтво про право 

власності+витяг про реєстрацію права власності, з 2016 р. право власності на 

земельну ділянку підтверджується інформаційною довідкою з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; витяг з Державного 

земельного кадастру; у разі наявності на земельній ділянці будівель або 

споруд – правовстановлюючі документи, технічний паспорт або відповідна 

довідка (у разі наявності некапітальних споруд). 

Стосовно договорів емфітевзису та суперфіцію у літературі з 

земельного права існує точка зору, згідно з якою існування інститутів 

суперфіцію і емфітевзису фактично є прихованою формою використання 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У випадку, коли 

немає можливості очікувати закінчення строку дії мораторію, користуватися 

землею можна в порядку укладення договорів суперфіцію чи емфітевзису. 

Оформлення відповідного договору з власником ділянки на тривалий час 
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часто дозволяє практично замінити емфітевзисом право власності на землю. 

Тобто власник землі лише формально володіє нею, сплачуючи податок, 

реальні ж права користування можуть бути зосереджені в руках іншої особи 

[240]. На нашу думку, і емфітевзис, і суперфіцій мають право на існування, 

більше того, вони збагачують земельне право, надаючи його суб’єктам 

додаткові можливості для участі у земельних правовідносинах. Всі ж існуючі 

колізії мають бути розв’язані у законодавчому порядку. 

 

4.3. Договірне регулювання здійснення права користування чужою 

земельною ділянкою на основі земельних сервітутів 

 

Приступаючи до дослідження договору про встановлення земельного 

сервітуту, слід зазначити відсутність у земельному та цивільному 

законодавстві поняття і істотних умов даного договору. Така ситуація 

призводить до поширеності лише однієї з підстав встановлення земельно-

сервітутних правовідносин – за рішенням суду. Тому у літературі 

справедливо йдеться про те, що сторони найчастіше уникають укладення 

договорів такого виду, сподіваючись на уникнення обтяжливих для однієї зі 

сторін наслідків [160]. 

За договором про встановлення сервітуту одна особа, що є власником 

(володарем) нерухомого майна, встановлює щодо іншої особи на певний 

строк чи без визначення строку право користування цим майном за плату чи 

безоплатно для певної мети: проходу, проїзду, прокладання та експлуатації 

лінії електропередач тощо [258, с. 41]. 

У літературі з земельного права називають основоположні засади, на 

яких має ґрунтуватися договір про встановлення земельного сервітуту. Це, 

зокрема, те, що даний договір має забезпечувати баланс інтересів сторін (з 

одного боку, бути найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, з 

другого – забезпечити досягнення мети його встановлення для сервітуарія); 

має містити відомості про місце розташування земельної ділянки, стосовно 
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якої встановлюється сервітут, і тієї, для якої цей сервітут встановлено; даний 

вид договору може бути укладений стосовно земельних ділянок державної, 

комунальної та приватної форм власності без обмежень, а також стосовно 

земельних ділянок будь-якого цільового призначення, в тому числі щодо тих 

земельних ділянок, які виключені з цивільно-правового обігу; при укладенні 

договору особливу увагу слід приділяти правосуб’єктності сторін договору 

[390, с. 43]. 

Для укладання договору сервітуту необхідним є визначення його ознак 

із врахуванням особливостей, які притаманні цьому виду прав на чужі 

земельні ділянки. Це: 1) необхідна наявність двох або більше (як правило, 

суміжних) земельних ділянок, з яких одна (обслуговуюча) своїми перевагами 

задовольняє недоліки чи потреби іншої (панівної); 2) обслуговування однієї 

земельної ділянки іншою відбувається в межах прав, наданих власнику 

пануючої ділянки щодо користування обслуговуючою ділянкою.  

Оскільки встановлення сервітуту на підставі договору означає, що 

сторони дійшли згоди щодо його встановлення, питання про істотні 

обтяження права власності постає одразу ж при укладенні такого договору. 

При цьому згода обох сторін має бути повною і безумовною. Перш за все 

потрібно відмітити, що сервітутним договором передається у користування 

не річ, а встановлюється право користування такою річчю. Під умовами 

сервітутного договору необхідно розуміти: суб’єкти (якими є не тільки 

сторони, але й обов’язково має передбачатись коло осіб, яким надається 

право користування чужим майном); предмет (підлягає детальному опису з 

визначенням кількісних та якісних показників, цільового призначення 

сервітуту; якщо предметом є земельна ділянка, то зазначається її 

місцезнаходження, кадастрові дані, а також вказуються відомості про 

власників сусідніх ділянок та їх правовий режим, існуючі насадження, 

споруди тощо); спосіб встановлення та здійснення сервітутних прав 

(наприклад, зазначаються розмір місця проходу або прогону через чужу 

земельну ділянку тощо); строк користування (певний строк або без 
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визначення строку) та розмір плати (або вказівка на те, що договір 

безоплатний). Загальної вимоги до форми договору на встановлення 

сервітуту немає, а отже, вона визначається за правилами ст.ст. 205–208 ЦК 

України.  

У літературі зазначається, що договір про встановлення сервітуту може 

стати інструментом для вирішення багатьох комунальних проблем. Так, 

зокрема, йдеться про встановлення земельного сервітуту для розміщення 

малих архітектурних форм. За аналогією закону можна використовувати 

вимоги, встановлені ст. 16 Закону України «Про землі енергетики і правовий 

режим спеціальних зон енергетичних об’єктів». Державний комітет України з 

земельних ресурсів у своєму листі від 1 грудня 2009 року № 21165/17/4-09 

визначив, що для укладення договору особистого строкового сервітуту з 

метою розміщення малої архітектурної форми слід додавати графічні 

матеріали у вигляді схем прив’язки малої архітектурної форми. У листі 

Державної інспекції з контроля над використанням і охороною земель 

Державного комітету України з земельних ресурсів від 2 листопада 2004 року 

№ 6-10-1071/727 встановлено, що істотні умови договору сервітуту 

законодавчо не визначені, але, виходячи з практики застосування норм 

земельного і цивільного законодавства, найбільш доцільним є встановлення у 

цьому договорі таких істотних умов: спосіб обтяження земельної ділянки; 

опис місцезнаходження з визначенням меж поширення права земельного 

сервітуту на плані (схемі); обсяг права земельного сервітуту; строк дії 

договору земельного сервітуту; плата за земельний сервітут. Крім цих 

положень, необхідно також враховувати рекомендації з застосування деяких 

положень Постанови Кабінету Міністрів України № 982 «Про затвердження 

Порядку розташування малих архітектурних форм для здійснення 

підприємницької діяльності». Таким чином, до зазначених істотних умов у 

договорі про встановлення земельного сервітуту для розміщення малих 

архітектурних форм слід додати також: відомості про земельну ділянку, на 

якій встановлюється земельний сервітут, в тому числі площа земельної 
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ділянки, на яку поширюється дія цього сервітуту; кадастровий номер 

земельної ділянки. За аналогією з укладанням договорів про встановлення 

земельних сервітутів для розміщення малих архітектурних форм можуть бути 

вирішені й інші комунальні питання [298]. 

Оскільки щодо договору про встановлення земельного сервітуту 

висувається вимога його обов’язкової державної реєстрації в порядку, 

встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно, то за будь-

яких умов він не може вчинятися усно, а має бути письмовим. Нотаріальне 

посвідчення сервітутного договору відбувається за бажанням сторін.  

У літературі з цього приводу справедливо зазначалось, що 

найоптимальнішим було б закріплення законом обов’язкової нотаріальної 

форми договору про встановлення сервітуту [258, с. 42]. 

У науковій літературі зазначається, що на земельну ділянку, щодо якої 

встановлюється сервітут, можуть мати права треті особи. Тому власник 

земельної ділянки повинен попередити іншу сторону про права третіх осіб на 

земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної 

ділянки. У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється 

сервітут, надана в оренду, то укладення договору сервітуту можливо з 

виключно письмової згоди орендаря на умовах цього договору з 

обов’язковим попереднім внесенням змін та доповнень до договору оренди. 

Зміна та доповнення до договору оренди повинні відповідати умовам 

договору сервітуту [388, с. 41]. 

Існує відмінність у виникненні земельного сервітуту стосовно 

земельних ділянок приватної, державної та комунальної власності. 

Так, земельні сервітути на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у власність чи у користування, 

встановлюються за договором з органом виконавчої влади або органом 

місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених ЗК України. 

При цьому укладання договору сервітуту підлягає вирішенню на пленарному 

засіданні ради, оскільки питання регулювання земельних відносин, до яких 
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відноситься і укладання земельних сервітутів, згідно зі ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» [335] вирішуються виключно на 

пленарних засіданнях сільської, селищної, міської рад. Укладання договору 

земельного сервітуту здійснюється на підставі складеної відповідно до 

Закону України «Про землеустрій» [330] та рішення сільської, селищної, 

міської ради чи районної державної адміністрації технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну 

ділянку [137, с. 207]. У ЗК України норми про повноваження зазначених 

органів щодо укладення відповідних договорів відсутні. У літературі з цього 

приводу зазначається, що невизначеність на рівні закону повноважень 

органів державної влади та місцевого самоврядування створює невиправдані 

складності для застосування конструкції сервітуту. За такої ситуації органи 

місцевого самоврядування запровадили на рівні власних актів регулювання 

сервітутів та договорів про їх встановлення: Положення про порядок 

визначення плати за встановлення земельного сервітуту [313], Порядок 

встановлення земельного сервітуту на землі, які перебувають у 

розпорядженні Чернівецької міської ради [344], Положення про надання 

земельних ділянок в тимчасове користування для провадження 

підприємницької діяльності при укладанні договору особистого строкового 

сервітуту Новоград-Волинської міської ради та ін. Такі акти органів 

місцевого самоврядування можуть бути піддані критичному аналізу з позицій 

як відсутності їх у системі актів цивільного законодавства (ст. 4 ЦК України) 

та дотримання правила частини 6 ст. 4 ЦК України про однаковість 

регулювання цивільних відносин, так і крізь призму конституційних 

положень про необхідність діяти тільки в межах закону (частина 2 ст. 19 

Конституції України) [192, с. 23–24]. Зазначене зауваження рівною мірою 

стосується, на наш погляд, і земельного права. 

При встановленні земельного сервітуту на землях приватної власності 

договір укладається між власником земельної ділянки та особою, на користь 

якої встановлюється сервітут. При необхідності встановлення сервітуту 
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стосовно земельної ділянки, яка перебуває у користуванні, в тому числі на 

умовах оренди, договір земельного сервітуту укладається з 

землекористувачем.  

При визначенні об’єкта в договорі сервітуту слід пам’ятати, що 

відповідно до гл. 16 ЗК України та гл. 32 ЦК України сервітутом є право 

користування чужою земельною ділянкою для заповнення вад однієї 

земельної ділянки за рахунок іншої. Тобто об’єктом в договорі про 

встановлення сервітуту буде виступати право користування чужою 

земельною ділянкою для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути 

задоволені іншим способом [160, с. 81–86], яке полягає у можливості 

проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, прокладання та експлуатації 

ліній електропередачі, зв’язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання, 

меліорації тощо. Це підтверджується судовою практикою. Так, відповідно до 

позиції Вищого господарського суду України підставою для встановлення 

земельного сервітуту є неможливість в інший спосіб задовольнити потреби 

особи, яка вимагає його встановлення [407]. Хоча Пленумом Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

умовою встановлення земельного сервітуту визнається неможливість 

повноцінного використання земельної ділянки без обтяження її сервітутом 

[348]. В будь-якому випадку йдеться про неможливість в інший спосіб 

задовольнити потреби сервітуарія.  

Оскільки земельна ділянка може бути об᾽єктом цивільних прав 

виключно з моменту її формування (крім випадків встановлення сервітуту 

щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на 

неї (ст. 79
1
 ЗК України), а її формування передбачає визначення площі, меж 

та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру, то у 

договорі про встановлення сервітуту обов’язково щодо земельної ділянки, 

належної власнику (володільцю), зазначаються її кадастровий номер, місце 

розташування та розмір. 
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Сервітут може бути встановлений на певний строк або без визначення 

строку, тобто бути постійним або строковим (ч. 2 ст. 98 ЗК України та ч. 2 ст. 

403 ЦК України). Підставою для припинення строкового сервітуту є 

закінчення терміну, на який його було встановлено (п. г ст. 102 ЗК України, 

п. 3 ст. 406 ЦК України). Постійний сервітут може припиняти свою дію за 

добровільними або примусовими підставами. Також слід враховувати, що 

договір про встановлення сервітуту може укладати не тільки власник, а й 

землекористувач земельної ділянки, тому якщо його користування є 

строковим, то й договір сервітутного землекористування буде обмежений 

строком договору землекористування. Як зазначає О. Лов’як, «строк 

чинності особистих сервітутів завжди визначений. Він може бути 

встановлений у межах довічного користування або стислішого строку. 

Земельні сервітути часто встановлюються на невизначений строк. 

Припинення чинності безстрокових земельних сервітутів можливе лише за 

волевиявленням сервітуарія або за рішенням суду» [225, с. 45]. 

Користування чужою земельною ділянкою в разі встановлення 

сервітуту може бути як платним, так і безоплатним. Причому норми п. 3 ст. 

101 ЗК України встановлюють право власника або землекористувача 

земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, вимагати від 

осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його 

встановлення, якщо інше не передбачено законом. А відповідно до частини 3 

ст. 403 ЦК України встановлено обов᾽язок особи, яка користується 

сервітутом, вносити плату за користування майном, якщо інше не 

встановлено договором. Таким чином, розмір плати за користування 

сервітутом може встановлюватися в договорі за домовленістю сторін. При 

цьому власник земельної ділянки, обтяженої сервітутом, може розрахувати 

таку плату з урахуванням частини земельного податку, який він сплачує за 

цю ділянку.  

Стосовно умов використання та цільового призначення земельної 

ділянки, щодо якої встановлюється сервітут, слід зазначити, що ст. 99 ЗК 
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України визначено такі види земельних сервітутів: а) право проходу та 

проїзду на велосипеді; б) право проїзду на транспортному засобі по наявному 

шляху; в) право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних 

форм); г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої 

природної водойми або через чужу земельну ділянку; ґ) право відводу води зі 

своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;  

д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній 

земельній ділянці, та право проходу до природної водойми; е) право поїти 

свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній 

ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; є) право прогону 

худоби по наявному шляху; ж) право встановлення будівельних риштувань 

та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; 

з) інші земельні сервітути. Як уже зазначалося у попередніх розділах, 

Законом України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)» було внесено зміни до ст. 99 ЗК України, змінивши вид 

сервітуту – право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв᾽язку, 

трубопроводів, інших лінійних комунікацій на право на розміщення 

тимчасових споруд (малих архітектурних форм). Втрата зазначеного виду 

земельного сервітуту повинна була потягнути ряд змін і до інших 

законодавчих актів, але внесені до ЗК України зміни щодо виключення із 

переліку видів земельного сервітуту права прокладання та експлуатації ліній 

електропередачі, зв᾽язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій не 

узгоджуються із положеннями багатьох діючих законодавчих актів, 

починаючи від ЦК України та закінчуючи спеціальними законами. 

Серед видів сервітутів є також лісові сервітути, оскільки Лісовий 

кодекс України містить ст. 23, яка регулює статус лісових сервітутів, як 

право користування чужою земельною лісовою ділянкою. Таким чином, 

можна зробити висновок, що сервітут може встановлюватися щодо будь-якої 

категорії земель у складі земель України. Тому в договорі про встановлення 
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сервітуту обов’язково слід зазначати: 1) категорію або основне цільове 

призначення земельної ділянки згідно зі ст. 19 ЗК України, що також 

необхідно для визначення правового режиму земельної ділянки та 

визначення прав та обов’язків сторін, які стосуються використання 

зазначеної категорії земель (в договорі, крім загальних прав та обов’язків 

сторін, передбачених ЗК України та ЦК України, будуть виникати додаткові 

права та обов’язки, що залежить від певної категорії земель); 2) вид 

використання земельної ділянки в залежності від виду сервітуту, оскільки від 

цього залежить: а) можливість укладання договору сервітутного 

землекористування (не всі суб’єкти можуть укладати будь-які договори щодо 

користування земельними ділянками, зокрема, іноземці не обмежені лише 

щодо укладання договору оренди земель сільськогосподарського 

призначення); б) визначення меж використання земельної ділянки, яка 

надавалася власнику з певною метою (наприклад, обмеженими за видами 

використання є землі сільськогосподарського призначення, лісогосподарські 

землі, тому встановлення певного виду сервітуту не може суперечити виду 

використання земельної ділянки). 

Умови збереження стану об’єкта належать до таких, що є 

обов’язковими при встановленні земельних сервітутів. Серед принципів 

земельного законодавства (ст. 5 ЗК України) чільне місце займають 

принципи: забезпечення раціонального використання та охорони земель та 

пріоритету вимог екологічної безпеки. Цей принцип реалізується через 

дотримання цільового призначення земельної ділянки, щодо якої укладається 

договір про встановлення сервітуту. Згідно зі ст. 21 ЗК України «порушення 

порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою 

для: а) визнання недійсними рішень органів державної влади, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних 

ділянок громадянам та юридичним особам; б) визнання недійсними угод 

щодо земельних ділянок; в) відмови в державній реєстрації земельних 
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ділянок або визнання реєстрації недійсною; г) притягнення до 

відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у 

порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель». 

Таким чином, при встановленні земельних сервітутів необхідно 

дотримуватись таких положень.  

По-перше, мета встановлення земельного сервітуту і передбачувані 

сервітутним користуванням дії повинні узгоджуватись з призначенням і 

дозволеними видами діяльності на певній категорії земель, а також цільовим 

призначенням та існуючими обмеженнями щодо конкретної земельної 

ділянки.  

По-друге, необхідно враховувати потенційну небезпеку для земельних 

ресурсів, що випливає з іманентних особливостей певних видів земельних 

сервітутів, а також небезпеку аварій устаткування, що використовується 

(водопровідних споруд, трубопроводів) при реалізації сервітутних прав. 

Наявність таких вимог зумовлена ризиком деградації чи забруднення землі, 

важкістю відновлення попереднього стану, можливістю завдання у зв’язку з 

цим шкоди власникам чи користувачам земельних ділянок тощо.  

По-третє, при встановленні земельних сервітутів необхідно 

враховувати, що встановлення деяких видів сервітутів може суттєво 

ускладнити або взагалі унеможливити використання земельної ділянки за 

цільовим призначенням. У деяких випадках режим здійснення певних видів 

сервітутного користування повинен підпорядковуватись нормам 

законодавства, які є імперативними і не підлягають коригуванню у 

договірному порядку. Здебільшого це стосується сервітутів, які дозволяють 

проведення лінійних комунікацій [235, с. 15]. 

Хоча гл. 16 ЗК України та гл. 32 ЦК України не покладають окремого 

обов᾽язку на сервітуарія щодо цільового використання земельної ділянки при 

встановленні сервітуту, але підставою для припинення сервітуту у судовому 

порядку є неможливість використання земельної ділянки, щодо якої 

встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням (п. б частини 2 
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ст. 102 ЗК України та п. 3 ст. 406 ЦК України). 

Умови і строки передачі земельної ділянки сервітуарій з огляду на те, 

що вони прямо не вказані у нормах ЗК України та ЦК України, можуть бути 

визначені у договорі сторонами. А оскільки зазначене право підлягає 

державній реєстрації, то об’єкт за договором про встановлення сервітуту 

вважається переданим з моменту державної реєстрації цього права, якщо 

інше не встановлено законом. 

Умови повернення земельної ділянки, щодо якої встановлений 

сервітут, власнику також мають бути визначені у договорі. Повернення 

земельної ділянки буде пов᾽язано з припиненням дії земельного сервітуту, 

що передбачено ст. 102 ЗК України та ст. 406 ЦК України. Зокрема, сервітут 

підлягає припиненню у випадках: а) поєднання в одній особі суб'єкта права 

земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника 

земельної ділянки; б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний 

сервітут; в) рішення суду про скасування земельного сервітуту; г) закінчення 

терміну, на який було встановлено земельний сервітут; ґ) невикористання 

земельного сервітуту протягом трьох років; д) порушення власником 

сервітуту умов користування сервітутом. У вищезазначених випадках договір 

про встановлення сервітуту може: 1) бути розірваний за згодою сторін (пункт 

б); 2) автоматично припинити свою дію (пункти а, г); 3) бути припинений у 

примусовому порядку (пункти в, ґ, д). 

При укладенні договору про встановлення сервітуту власник земельної 

ділянки зобов’язаний повідомити землекористувача про всі права третіх осіб 

на цю земельну ділянку. Законодавство України встановлює різноманітні 

обмеження (обтяження) прав на землю. Передбачається можливість 

встановлення останніх як на всю земельну ділянку, так і на її частину. 

Більшість обмежень (обтяжень) у використанні земельної ділянки підлягають 

державній реєстрації в Державному земельному кадастрі. Це можуть бути, 

наприклад, вже встановлені сервітути, охоронні зони тощо (така інформація 

міститься у витягу з Державного земельного кадастру). Заборони на 
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користування та/або розпорядження земельною ділянкою підлягають 

реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. Це, наприклад, заборони, арешти, податкові застави тощо, 

наявність або відсутність яких нотаріус перевіряє при посвідченні правочинів 

за Державними реєстрами. 

Згідно зі ст. 323 ЦК України ризик випадкового знищення та 

випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше 

не встановлено договором або законом. Таким чином, в договорі про 

встановлення сервітуту слід зазначити, яка із сторін буде нести зазначений 

ризик, інакше за нормами ЦК України такою стороною автоматично буде 

власник земельної ділянки. Але слід враховувати, що згідно з частиною 4 ст. 

101 ЗК України та частиною 7 ст. 403 ЦК України збитки, які завдані 

власнику (володільцю) земельної ділянки особою, яка користується 

сервітутом, підлягають відшкодуванню на загальних підставах. Також, 

враховуючи положення частини 2 ст. 11 Закону України «Про оренду землі», 

в договорі про встановлення сервітуту може бути зазначено, що у разі 

прострочення однією із сторін строків передачі земельної ділянки, щодо якої 

встановлено сервітут для її використання, ризик випадкового знищення або 

пошкодження у цей період буде нести сторона, яка допустила прострочення 

її передачі.  

Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника 

земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав 

володіння, користування та розпорядження нею. Більш того, земельний 

сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника 

земельної ділянки, щодо якої він встановлений. Договір про встановлення 

сервітуту допускає, що разом із сервітуарієм земельною ділянкою продовжує 

користуватися і сам власник. Оскільки земельна ділянка має двох фактичних 

користувачів, у договорі про встановлення сервітуту важливо чітко і 

однозначно визначити їх повноваження. Адже не тільки сервітуарій, а й 

власник обмежений у своїй волі користування земельною ділянкою. 
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Враховуючи положення частини 3 ст. 98 ЗК України та п. 5 ст. 403 ЦК 

України, у договорі про встановлення сервітуту встановлюється обсяг 

повноважень власника щодо володіння й користування земельною ділянкою. 

Але такий договір не обмежує також й повноваження власника щодо 

розпорядження земельною ділянкою. Щодо прав землекористувача 

(сервітуарія), то, перш за все, він може користуватися земельною ділянкою в 

обсязі, визначеному договором про встановлення сервітуту.  

За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть 

відповідальність відповідно до закону та умов договору. Зокрема, ст. 611 ЦК 

України передбачає наступні наслідки: припинення зобов’язання внаслідок 

односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором 

або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов’язання; сплата 

неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.  

Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, 

якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.  

Умови передачі у заставу та внесення до статутного капіталу права 

користування чужою земельною ділянкою також мають бути відображені у 

договорі. Відповідно до ст. 101 ЗК України та ст. 403 ЦК України земельний 

сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може 

передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут 

встановлено, іншим фізичним та юридичним особам. Законодавець визначив 

цю норму для забезпечення стабільності земельних відносин, оскільки 

земельний сервітут не може бути відокремлений від земельної ділянки, до 

якої має відношення.  

Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну 

ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи. 

Відповідно до частини 2 ст. 120 ЗК України «якщо жилий будинок, будівля 

або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то 

в разі набуття права власності на ці об᾽єкти до набувача переходить право 

користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих 
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умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача». Тобто, 

як вже визначалося, зміна власника земельної ділянки зумовлює збереження 

щодо неї земельного сервітуту, а не для особи. Тобто суб’єктом сервітутних 

правовідносин стає новий власник земельної ділянки замість колишнього 

власника, який перестає бути суб’єктом сервітутних правовідносин. 

Структура договору про встановлення сервітуту має виглядати таким 

чином: 1. Сторони договору: з одного боку, або власник земельної ділянки – 

будь-яка фізична або юридична особа, в тому числі держава або 

територіальна громада, або володілець земельної ділянки – фізична або 

юридична особа, яка володіє та користується земельною ділянкою на праві 

постійного або тимчасового користування. При цьому статус володільця не є 

тотожним статусу власника, оскільки це особа, яка фактично (правомірно чи 

неправомірно) володіє майном, а за наявності законодавчо визначених 

підстав може претендувати на оформлення права власності на це майно. 

Виходячи зі змісту поняття «володілець», при визначенні правосуб’єктності 

сторін договору про встановлення земельного сервітуту у літературі 

допускають, що стороною договору може бути особа, яка є фактичним 

користувачем земельної ділянки [390, с. 43]. З метою уникнення подвійного 

або хибного тлумачення норм законодавства під «володільцем» у земельно-

сервітутних відносинах Верховний Суд України рекомендував розуміти 

особу, якій земельна ділянка належить на іншому праві – праві постійного 

користування, оренди тощо [8]. У літературі з земельного права 

пропонується при укладенні договору про встановлення земельного 

сервітуту з іншою, ніж її власник, особою отримувати згоду власника 

земельної ділянки, якщо можливість укладення такого виду договору не 

встановлена договорами користування, оренди тощо [390, с. 44]. Таким 

чином, волевиявлення всіх правомочних суб’єктів стосовно встановлення 

земельного сервітуту захищатиме договір від оспорення. З іншого боку, 

стороною зазначеного договору є сервітуарій (землекористувач) – будь-яка 

фізична або юридична особа, з врахуванням обмежень, встановлених ЗК 
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України для суб’єктів, які використовують певні категорії земель. В даному 

випадку земельний сервітут має встановлюватися на користь особи, яка має 

правомочність користування земельною ділянкою і яка фактично цю 

правомочність реалізує. Отже, при визначенні ідентифікаційно-правових 

ознак сторін договору про встановлення земельного сервітуту аналізу мають 

бути піддані як спільні ознаки, які характерні для обох сторін договору, так і 

індивідуальні ознаки, що є характерними для кожної зі сторін договору.  

2. Предмет договору – земельна ділянка (державної, комунальної, 

приватної власності), щодо якої (або її частини) встановлюється сервітут. 

Щодо земельної ділянки зазначаються: кадастровий номер, місце 

розташування, її розмір, склад угідь, цільове призначення (категорія землі), її 

вид використання. В цьому ж розділі договору можна зазначити документи, 

на яких належить земельна ділянка власнику (володільцю), існуючі 

обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки, наявність чи 

відсутність будівель та/або споруд, повідомити про належність земельної 

ділянки на праві особистої приватної або спільної сумісної власності тощо. 

3. Строк користування земельною ділянкою. Якщо земельна ділянка 

перебуває у власності, строк договору може бути невизначеним або 

визначеним на будь-який строк за домовленістю сторін. Якщо ж земельна 

ділянка перебуває у тимчасовому користуванні, строк у договорі про 

встановлення сервітуту не може бути більшим, ніж строк договору про 

користування (наприклад, оренда, концесія, емфітевзис та суперфіцій щодо 

земель державної та комунальної власності). При постійному користуванні 

такий строк може закінчуватися при припиненні суб’єкта, який має право на 

постійне землекористування (вичерпний перелік суб’єктів права постійного 

землекористування передбачений ст. 92 ЗК України). 

4. Плата за користування земельною ділянкою. Договір може бути 

платним та безоплатним. Що стосується витребування оцінки (еспертної або 

грошової) земельної ділянки для посвідчення договору про встановлення 

сервітуту, то це не є необхідним. 
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5. Права та обов’язки сторін. Всі права та обов’язки, передбачені ст.ст. 

90–91 ЗК України (для власників земельних ділянок та ст.ст. 95–96 ЗК 

України (для землекористувачів), із врахуванням особливостей, притаманних 

сервітуту (ст. 101 ЗК України, ст. 403 ЦК України) (наприклад, сервітут не 

підлягає відчуженню; не позбавляє власника майна, щодо якого він 

встановлений, права володіння, користування та розпоряджання цим майном; 

зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права власності на майно, 

щодо якого він встановлений, тощо). 

Так, правом сервітуарія буде використання природних якостей 

земельної ділянки, щодо якої встановлений сервітут. При цьому застосування 

земельного сервітуту призводить до певних обмежень прав тієї особи, яка є 

власником (володільцем) земельної ділянки, обтяженої сервітутом, що є його 

обов’язком – надати свою земельну ділянку для певного використання 

сервітуарієм. В той же час, як визначено п. 3 ст. 98 ЗК України, таке 

користування земельною ділянкою чужою особою не позбавляє власника 

такої ділянки його законних прав щодо володіння, користування і 

розпорядження його ж земельною ділянкою, що є його правом. Цьому праву 

кореспондує обов’язок сервітуарія «застосовувати земельний сервітут 

способом найменше обтяжливим для власника земельної ділянки» (п. 4 ст. 98 

ЗК України). Одним з ключових моментів є обов’язок обох сторін: 

користуватися земельною ділянкою відповідно до її цільового призначення.  

6. Відповідальність сторін. 

7. Момент переходу права користування та передачі земельної ділянки 

сервітуарію. У разі якщо сторони виявили бажання посвідчити договір про 

встановлення сервітуту у нотаріуса, то такий договір набуває чинності з 

моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення. Право 

земельного сервітуту вважається набутим землекористувачем з моменту 

державної реєстрації такого права. Земельна ділянка вважається переданою 

за договором про встановлення сервітуту з моменту державної реєстрації 

цього права.  
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8. Інші умови. Підстави припинення договору суперфіцію (ст. 102 ЗК 

України та ст. 406 ЦК України), як вносяться зміни та доповнення до 

договору, вирішення спорів, кількість примірників (рекомендовано за 

кількістю сторін), роз’яснення статей законодавства, що застосовувалися при 

укладанні цього договору, та інше. 

Документи, необхідні для укладання договору про встановлення 

сервітуту: 

Для сторін договору – документи, передбачені Законом України «Про 

нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, для 

фізичних або юридичних осіб. 

Щодо земельної ділянки: 

Правовстановлюючі документи: 1) що підтверджують право власності 

на земельну ділянку: слід враховувати різні періоди набуття земельної 

ділянки, наприклад: до 2009 року – державний акт, з 2009 року додаються 

цивільно-правові договори, свідоцтво про право на спадщину + державний 

акт, з 2013 року додається свідоцтво про право власності + витяг про 

реєстрацію права власності, з 2016 року право власності на земельну ділянку 

підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 2) що підтверджують право 

користування земельною ділянкою: постійне користування – державний акт 

на право постійного землекористування; договір оренди; договір 

емфітевзису, договір суперфіцію; з 2013 року додається витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію 

відповідного права користування; з 2016 року право користування 

підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Витяг з Державного земельного 

кадастру. 

У разі наявності на земельній ділянці будівель або споруд – 

правовстановлюючі документи або відповідна довідка (у разі наявності 

некапітальних споруд). 
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Інші документи (в разі наявності або необхідності), наприклад: згода 

другого з подружжя; документи, що підтверджують обмеження або 

обтяження у використанні земельної ділянки (наприклад, договір оренди, 

застава, сервітут тощо). 

 

Висновки до розділу IV 

Дослідження питань договірного регулювання виникнення та 

здійснення прав на чужу земельну ділянку дозволило зробити висновок про 

те, що земельно-правові правочини спрямовані на набуття, зміну або 

припинення прав і обов’язків з приводу земельної ділянки як об’єкта 

природи і нерухомого майна. В широкому розумінні земельно-правових 

правочинів до них можна віднести всі цивільно-правові правочини, 

об’єктами яких є земельні ділянки або окремі права на них. З прийняттям ЗК 

України число таких правочинів значно збільшилося, що пов’язане, зокрема, 

з введенням земельно-правового інституту земельних сервітутів, які можуть 

встановлюватися на підставі відповідних правочинів і договорів. До 

основних особливостей, які дозволяють об᾽єднати всі зазначені угоди 

стосовно земельних ділянок у категорію земельно-правових, належить те, що 

їх об’єктами завжди є земельні ділянки і окремі права на них. Для договорів у 

сфері дії земельного права особливості договірних відносин визначаються 

особливою цінністю природної нерухомості, до якої належать земельні 

ділянки, і, відповідно, суспільним інтересом щодо необхідності збереження 

їх цільового призначення. Тому регулюванню відносин з приводу даних 

об’єктів характерно сполучення публічно-правового і приватноправового 

регулювання. 

Під договірним регулюванням відносин, що виникають у зв’язку зі 

здійсненням суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, слід розуміти 

впорядкування відносин між сторонами з приводу здійснення прав на чужі 

земельні ділянки на засадах вільного узгодженого волевиявлення, 

спрямованого на встановлення, зміну або припинення відповідних 
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правовідносин тією мірою, якою це допускають норми земельного 

законодавства.  

При укладенні договорів стосовно виникнення та здійснення прав на 

чужу земельну ділянку застосовуються норми договірного права з 

врахуванням специфіки кожного з видів прав на чужу земельну ділянку. Слід 

враховувати співвідношення між імперативними (обов’язковими для сторін) 

та диспозитивними (такими, що діють, якщо не змінені сторонами) нормами 

закону. Імперативні норми договірного права мають обов’язково 

враховуватися сторонами при укладенні договору. Ці норми завжди 

однозначно формулюються у законі та вказують на неможливість 

альтернативного варіанта, що припускав би їхню заміну волевиявленням 

сторін, вони є для обов’язковими і не можуть бути довільно змінені 

сторонами.  

Оскільки законодавством не встановлено перелік тих умов, які повинен 

мати договір емфітевзису, взято за основу умови, встановлені для договору 

оренди землі. З врахуванням зазначеного встановлено, що договір 

емфітевзису може містити такі умови: об’єкт емфітевзису; строк дії договору; 

плата із зазначенням її розміру, форми, умови, порядок та строки виплати; 

умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка 

передається для сільськогосподарських потреб; умови збереження стану 

об’єкта; умови і строки передачі земельної ділянки землекористувачу; умови 

повернення земельної ділянки власнику; існуючі обмеження (обтяження) 

щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик 

випадкового пошкодження або знищення об’єкта емфітевзису чи його 

частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до 

статутного капіталу права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. Дослідження правової конструкції договору 

суперфіцію свідчить про те, що цей вид договору в основних своїх рисах 

подібний до договору емфітевзису, за певними винятками, що стосуються, 

насамперед, предмета та мети цього договору. І той і інший вид договорів 
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зустрічаються у нотаріальній практиці, що дозволяє говорити про їх подібні 

та відмінні риси саме з практичної точки зору. З врахуванням нотаріальної та 

судової практики зроблено висновок про те, що в договорі суперфіцію та 

емфітевзису обов’язково слід зазначати: 1) категорію або основне цільове 

призначення земельної ділянки згідно зі ст. 19 ЗК України, що також 

необхідно для визначення правового режиму земельної ділянки та 

визначення прав та обов’язків сторін, які стосуються використання 

зазначеної категорії земель; 2) вид використання земельної ділянки в 

залежності від виду забудови або використання, оскільки від цього залежить: 

а) можливість укладання договору; б) визначення меж використання 

земельної ділянки, яка надавалася власнику з певною метою (для здійснення 

індивідуального будівництва, комерційного використання, садівництва, 

ведення особистого селянського господарства тощо).  

Досліджено основоположні засади, на яких має ґрунтуватися договір 

про встановлення земельного сервітуту. Це, зокрема, те, що даний договір 

має забезпечувати баланс інтересів сторін (з одного боку, бути найменш 

обтяжливим для власника земельної ділянки, з другого – забезпечити 

досягнення мети його встановлення для сервітуарія); має містити відомості 

про місце розташування земельної ділянки, стосовно якої встановлюється 

сервітут, і тієї, для якої цей сервітут встановлено; даний вид договору може 

бути укладений стосовно земельних ділянок державної, комунальної та 

приватної форм власності без обмежень, а також стосовно земельних ділянок 

будь-якого цільового призначення, в тому числі щодо тих земельних ділянок, 

які виключені з цивільно-правового обігу; при укладенні договору особливу 

увагу слід приділяти правосуб’єктності сторін договору. Для укладання 

договору сервітуту необхідним є визначення його ознак із врахуванням 

особливостей, які притаманні цьому виду прав на чужі земельні ділянки. Це: 

1) необхідна наявність двох або більше (як правило, суміжних) земельних 

ділянок, з яких одна (обслуговуюча) своїми перевагами задовольняє недоліки 

чи потреби іншої (панівної); 2) обслуговування однієї земельної ділянки 
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іншою відбувається в межах прав, наданих власнику пануючої ділянки щодо 

користування обслуговуючою ділянкою.  

Існує відмінність у виникненні земельного сервітуту стосовно 

земельних ділянок приватної, державної та комунальної власності. 

Так, земельні сервітути на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у власність чи у користування, 

встановлюються за договором з органом виконавчої влади або органом 

місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених ЗК України. 

При встановленні земельного сервітуту на землях приватної власності 

договір укладається між власником земельної ділянки та особою, на користь 

якої встановлюється сервітут. При необхідності встановлення сервітуту 

стосовно земельної ділянки, яка перебуває у користуванні, в тому числі на 

умовах оренди, договір земельного сервітуту укладається з 

землекористувачем.  
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ВИСНОВКИ 

 

Розгляд проблем виникнення та здійснення прав на чужу земельну 

ділянку дозволяє зробити низку висновків, які мають теоретичне та 

практичне значення. 

1. При обранні методології дослідження прав на чужі земельні ділянки 

доцільно виходити з того, що проведення кожного дослідження передбачає 

наявність таких взаємопов’язаних компонентів: по-перше, визначення 

об’єкта дослідження, по-друге, проблемність стану об’єкта дослідження, по-

третє, слідування логічно послідовному шляху дослідження об’єкта у його 

проблемному стані, по-четверте, обґрунтованість і доведеність результатів 

дослідження і, нарешті, можливість безпосереднього або опосередкованого 

використання результатів дослідження на практиці. Тому дослідження 

проблем здійснення прав на чужі земельні ділянки має включати визначення 

поняття «здійснення прав», його складових, взятих у динаміці, а також такої 

категорії, як чужі земельні ділянки, і встановлення сутності та видів прав на 

них.  

2. Основою бачення та характеристики категорії «здійснення прав» є  

розрізнення понять «здійснення» та «реалізація» прав, співвідношення яких 

виглядає таким чином.  

Здійснення суб’єктивних прав, перш за все, припускає певну 

сукупність фактичних дій, спрямованих на реалізацію зазначеного права. 

Сама реалізація має розумітися як перетворення абстрактної можливості у 

реальність. Таким чином, реалізація суб’єктивного права – це перетворення 

абстрактної можливості (суб’єктивного права) у реальність за допомогою 

вчинення сукупності дій фактичного або юридичного характеру (здійснення) 

з метою задоволення інтересу. При цьому реалізація суб’єктивного права – це 

сфера дії, насамперед, приватного права, у той час як суб’єктивні обов’язки 

можуть виникати і у галузі приватного права (стосовно іншої сторони у 

правовідносинах, котра має відповідне суб’єктивне право), і у галузі 
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публічного права (стосовно певного соціального утворення, головним з яких 

є держава). В останньому випадку суб’єктивне право уповноваженої особи 

(публічного утворення – держави) відходить на другий план. Воно нібито не 

існує, хоча його можна сформулювати, як право вимагати від зобов’язаної 

особи певної поведінки, передбаченої нормами права.  

Особа, яка має суб’єктивне право, у процесі його здійснення повинна 

підкорятися вимогам закону, що встановлює певні межі, в яких право тільки 

й може здійснюватися. Отже, кожне суб'єктивне право має межі, що є його 

невід’ємною властивістю. Межі суб’єктивного права – це передбачені 

законом рамки, що визначають міру можливої поведінки уповноваженої 

особи правовідносин. Порушення встановлених меж здійснення права є 

неправомірною дією і тягне відмову в захисті суб'єктивного права.  

Крім того, здійснення суб’єктивних прав не може виходити за межі 

їхнього призначення. Під призначенням права розуміється та мета, заради 

досягнення якої суб’єктивне право надається учасникам правовідносин. Зміст 

поняття «здійснювати» відображається термінами «реалізувати», 

«виконувати» і «набувати», оскільки вони позначають завершену дію або ж 

процес, пов’язаний з перетворенням ідеї, задуму, правила, норми, наказу, 

закону тощо у дійсність. Водночас «виконувати» пов’язується з певним 

обов’язком у процесі реалізації чого-небудь. 

3. Земельне право за своїм характером, в силу великого суспільного 

значення землі, поєднує у собі елементи як приватного, так і публічного 

права. Тому розгляд прав на чужі земельні ділянки можливий лише під кутом 

зору як приватного, так і публічного права. Відносини між суб’єктами в 

процесі здійснення прав на чужі земельні ділянки зазнають впливу норм 

цивільного і земельного права. При цьому захист суспільного інтересу, який 

полягає, насамперед, у збереженні і охороні національного багатства – землі, 

є у даному випадку визначальним, пріоритетним. 

4. Аналіз стану дослідження проблематики здійснення прав на чужі 

земельні ділянки у земельно-правовій доктрині України свідчить про великий 
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інтерес до неї, що відображається у значній кількості наукових праць, 

присвячених різним аспектам прав на чужу земельну ділянку. Однак вони 

торкаються окремих проблем таких прав або окремих їх видів. До того ж 

далеко не всі з них виконані після оновленого земельного та цивільного 

законодавства, містять або теоретичні положення стосовно прав на чужу 

земельну ділянку, або ж стосуються суто практичних питань, пов’язаних із 

застосуванням відповідних норм. Крім того, відсутня єдина концепція прав 

на чужу земельну ділянку, недостатньо досліджена проблематика набуття та 

реалізації зазначених прав. Зазначене зумовлює необхідність комплексного 

наукового дослідження на рівні докторської дисертації концептуальних засад 

здійснення прав на чужу земельну ділянку. 

5. Під правами на чужу земельну ділянку пропонується розуміти 

самостійні абсолютні (але похідні від права власності і такі, що мають 

характер обтяження) речові права, які є забезпеченою законом можливістю 

володіння та / або користування земельними ділянками різних форм 

власності, спрямовані на задоволення балансу потреб та інтересів власника 

землі та чужих користувачів земельними ділянками шляхом вилучення 

корисних властивостей з чужої земельної ділянки для певної мети та у 

встановлених не лише сторонами, але й державою межах відповідно до 

закону, договору чи рішення суду.  

Для прав на чужі речі характерними є такі ознаки: 1) похідний від 

права власності характер; 2) абсолютний характер таких прав; 3) слідування 

«права за речами» (тобто право на чужу річ пов’язане з певною річчю і без 

неї не існує. Зміна власника не є підставою для припинення суміжних 

речових прав); 4) надання суб’єкту суміжного речового права переваги щодо 

суб’єктів зобов’язального права у реалізації права користування майном;  

5) абсолютний захист прав на чужі речі. Права та інтереси особи, яка має 

речове право на чуже майно, захищаються у тому ж порядку (в тому числі й 

від власника майна), що й права власника цієї речі. 

6. Права на землю можуть бути класифіковані таким чином. 
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Права на землю можуть бути первинними і похідними. До первинних 

прав належить право власності. Похідними є всі інші права, що ґрунтуються 

на праві власника на землю. Сам характер використання земельної ділянки 

значною мірою обумовлений і визначається правом власності на землю.  

Види землекористування поділяються за різними критеріями: 

за цільовим призначенням (на сільськогосподарське 

землекористування, для зведення житлових та інших будинків, споруд тощо, 

для потреб промисловості, транспорту, зв᾽язку, оборони тощо); 

за суб᾽єктом (право землекористування громадян, іноземних громадян, 

осіб без громадянства, юридичних осіб тощо); 

за строком (на постійне та тимчасове); 

за формами (колективне, індивідуальне); 

за множинністю осіб (загальне, відособлене, сумісне); 

за наданням зустрічного задоволення (платне, безоплатне); 

за підставою виникнення (договір, адміністративний акт тощо); 

за обсягом повноважень користувача (повне, неповне. До «повного» 

права землекористування відносять користування на підставі правового 

титулу, що виключає користування земельною ділянкою іншими особами на 

іншому «повному» праві, у тому числі власником (право постійного 

користування, оренда, емфітевзис, суперфіцій), обсяг користування за 

«повного» права дорівнює обсягу користування власника. До «неповного» 

права відносять право землекористування, що може «співіснувати» з 

«повним» і тим більше «неповним» правом користування – наприклад, право 

загального землекористування, право використання земельних ділянок для 

проведення розвідувальних робіт, випасання худоби, право залишати 

автомобіль на стоянці);  

за ступенем захисту та пріоритетом (речове або зобов᾽язальне). 

Права на чужі речі можуть бути віднесені, у залежності від їх виду, до 

різних прав землекористування за різними підставами. За об’єктами 

здійснення речові права на чужі земельні ділянки можуть бути класифіковані 
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відповідно до закріпленого у ЗК України принципу поділу земель на 

категорії за основним цільовим призначенням на такі види, як право 

користування чужими земельними ділянками для забудови об’єктами 

аграрної інфраструктури на землях сільськогосподарського призначення 

(оптові ринки сільськогосподарської продукції), для ведення фермерського 

чи особистого селянського господарства, спорудження об’єктів житлової і 

громадської забудови, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого несільськогосподарського призначення, рекреаційного, 

оздоровчого, історико-культурного призначення, лісогосподарського 

призначення тощо. При цьому залежно від того чи іншого виду речових прав 

у законодавстві мають визначатись підстави, умови, способи і механізм 

набуття і реалізації суб’єктивних речових прав на чужі земельні ділянки 

відповідно до особливостей правового режиму земель кожної із закріплених 

у ЗК України категорії земель. 

Права на чужі земельні ділянки можна також поділити на речові права 

виключного або невиключного (сервітут), постійного або строкового, 

первинного та зазвичай оплатного користування чужою земельною ділянкою 

для певних  потреб. Вбачається, що запропоновані класифікації прав на чужі 

земельні ділянки є прийнятними для розкриття юридичної природи речових 

прав на чужі земельні ділянки.  

Щодо поділу речових прав на чужі земельні ділянки за таким 

критерієм, як відношення цих прав до права власності на землю, вважаємо, 

що первинним у такій класифікації є право власності на землю, а всі інші 

права на землю є вторинними або ж похідними і їх здійснення детерміновано 

правовим режимом власності на землю і земельні ділянки.   

За суб’єктним складом речові права на чужі земельні ділянки можуть 

бути поділені на види залежно від особливостей правового становища осіб, 

які можуть набувати і реалізовувати права на користування чужими 

земельними ділянками для задоволення своїх приватних, групових чи 

суспільних потреб та інтересів. У зв’язку з цим права на чужі земельні 
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ділянки можуть бути класифіковані на такі види, як а) право громадян 

України на користування чужими земельними ділянками; б) право 

юридичних осіб України на користування чужими земельними ділянками; в) 

право іноземців на користування чужими земельними ділянками; г) право 

іноземних юридичних осіб на користування чужими земельними ділянками; 

д) право держави на користування чужими земельними ділянками; е) право 

територіальних громад на користування чужими земельними ділянками.   

Залежно від правового титулу суб’єктів земельних правовідносин права 

на чужі земельні ділянки можна розглядати як права власників на чужі 

земельні ділянки і права землекористувачів на чужі земельні ділянки, а також 

права на чужі земельні ділянки осіб, соціальних груп, громад,  які не мають 

правових титулів на землю чи земельні ділянки. 

Права на чужі земельні ділянки можна класифікувати також за тими 

правомочностями, які можуть мати ті чи інші суб’єкти щодо використання 

чужих земельних ділянок. За таким критерієм права на чужі земельні ділянки 

можна поділити на такі види: а) право користування чужою земельною 

ділянкою; б) право володіння і користування чужою земельною ділянкою;  

в) право розпорядження речовим правом; г) право переходу речових прав на 

земельні ділянки. 

7. Особливістю земельної ділянки як об’єкта правовідносин є 

специфічне поєднання двох факторів – майнового та екологічного, які 

розкривають її складну юридичну природу. Земельна ділянка є нерухомою 

річчю, щодо якої в певної особи можуть існувати майнові права та обов’язки. 

Однак, на відміну від інших предметів матеріального світу, земельна ділянка 

є також частиною навколишнього природного середовища, унікальним 

природним ресурсом, що характеризується родючістю та іншими 

неповторними властивостями, а також можливістю впливу на екологічну 

ситуацію як у регіоні, так і у країні в цілому. Саме тому велику питому вагу у 

регулюванні відносин, об’єктом яких є земельна ділянка, займають норми 

публічно-правового характеру.  
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8. Дослідження об’єктів прав на чужі земельні ділянки дозволило 

зробити висновок про те, що про такий об’єкт, як «чужа земельна ділянка», 

може йтися лише у загальному значенні, оскільки мета користування, яка є 

різною щодо сервітутів, емфітевзису та суперфіцію, визначає специфіку 

видів користування земельними ділянками і вимог, встановлених стосовно 

такого користування.  

9. Земельні права виникають з народженням людини і реалізуються 

громадянином на свій розсуд. Умовно виділяються абсолютні природні земельні 

права (землі загального користування населених пунктів, землі, що 

використовуються як шляхи сполучення, для задоволення культурно-побутових 

і комунально-побутових потреб) і відносні земельні права (надання земель для 

ведення особистого селянського, фермерського господарства, будівництва і 

обслуговування житлового будинку, дачного і гаражного будівництва тощо). 

Попри припустимість такого поділу, більш виправданим здається вести мову не 

про абсолютні та відносні земельні права, якими є, на нашу думку, право 

власності на землю та похідні від нього права, а про публічні (громадські) та 

приватні земельні права. 

10. Зміст прав на чужі земельні ділянки завжди формується з 

врахуванням публічного, суспільного інтересу, який полягає у збереженні 

корисних якостей землі, вимог її цільового використання, відповідності типу 

земель тій діяльності, яка має здійснюватися на земельній ділянці, і 

обов’язкового комплексу природоохоронних заходів, котрі не залежать від 

волі суб’єктів цих прав і встановлені імперативно.  

11. Із врахуванням існуючого у доктрині земельного права поділу 

обов’язків у земельно-правових відносинах на земельні, земельно-майнові, 

земельно-екологічні запропоновано класифікацію обов’язків, відповідно до 

того, якими за своєю суттю вони є: публічно-правовими чи 

приватноправовими. Оскільки земельно-майнові обов’язки не є однаковими, 

слід поділяти їх на публічні земельно-майнові та приватні земельно-майнові. 

До публічних земельно-майнових обов’язків належить обов’язок сплати 
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податку, до приватних земельно-майнових – внести плату за користування 

земельною ділянкою. Це має і практичне значення, оскільки публічні 

земельно-майнові обов’язки не можуть бути змінені угодою сторін, вони 

встановлюються імперативно і змінюються лише у встановленому законом 

порядку. Приватні земельно-майнові обов’язки можуть змінюватися угодою 

сторін: може бути змінений розмір оплати або оплата може бути скасована 

взагалі. Що стосується земельно-екологічних обов’язків, то вони належать до 

суто публічно-правових. 

12. Права на чужі земельні ділянки виникають на підставі юридичних 

фактів при дотриманні встановлених земельним законом умов і визначеними 

у законі способами.  

Підстави виникнення (набуття) прав на чужі земельні ділянки 

пропонується розуміти як визначені актами земельного законодавства 

комплексні юридичні і фактичні склади, які включають юридичні факти, 

юридично значущі умови (у встановлених законом випадках), що у чітко 

визначеній послідовності зумовлюють виникнення суб’єктивних прав на 

землю встановленими законом способами. Такими підставами слугує 

сукупність юридичних фактів (юридичний склад), до яких входять дві групи 

підстав: матеріальна підстава (договір, заповіт тощо) і процедурна 

(реєстраційна) підстава. Крім того, реєстраційна підстава охоплює такі стадії 

відповідних дій: реєстрація прав власності на земельну ділянку, державна 

реєстрація прав на чужі земельні ділянки і державна реєстрація відповідних 

документів.  

Умови є багатокомпонентною категорією і можуть бути визначені, як 

закріплені у законі обставини, правила, норми, дозволи або заборони, які 

встановлюють певні вимоги щодо суб’єктів, об’єктів і порядку виникнення і 

здійснення прав на чужі земельні ділянки, які тягнуть правові наслідки і 

разом з юридичними фактами входять до юридичного складу, на підставі 

якого виникають і здійснюються зазначені права. Ці умови можна поділити 

на три або чотири групи – щодо землі як об’єкта, щодо статусу суб’єктів, 
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щодо змісту, щодо порядку набуття таких прав із земель приватної, 

державної і комунальної власності. 

Способи виникнення (набуття) – це певний процес, механізм, що 

забезпечує динаміку відповідних правовідносин. Серед способів виникнення 

прав на чужі земельні ділянки можна назвати, зокрема, продаж прав на 

земельні ділянки державної чи комунальної власності (ст. 127 ЗК України) на 

конкурентних засадах у формі аукціону, продаж прав на земельні ділянки 

приватної власності. Реалізація права власності на землю передбачає перехід 

такого права, а також інших прав на земельні ділянки від землевласника до 

інших осіб у відповідних правових формах, серед яких найбільш 

застосовуваними є правочини. За своєю юридичною природою угоди із 

земельними ділянками мають не лише цивільно-правовий, але й публічно-

правовий характер, оскільки їх укладення і виконання опосередковано 

рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 

визначення правового режиму земельної ділянки як предмета угоди, а також 

оформлення прав на земельні ділянки.  

Способи здійснення прав на чужі земельні ділянки відрізняються від 

способів виникнення таких прав. Спосіб здійснення суб’єктивного цивільного 

права фізичної особи – це дія або комплекс дій по використанню 

можливостей, закладених у цивільному суб’єктивному праві, що вказують, за 

допомогою яких засобів, у якому порядку і відносно яких матеріальних чи 

нематеріальних об’єктів здійснюється це право. До способів здійснення прав 

на чужі земельні ділянки можна віднести, зокрема, державно-приватне 

партнерство. 

І підстави, і умови, і способи виникнення (здійснення) прав на чужі 

земельні ділянки залежать від того, до якої форми власності належить 

земельна ділянка – до приватної, державної чи комунальної. 

13. Під договірним регулюванням відносин, що виникають у зв’язку зі 

здійсненням суб’єктивних прав на чужі земельні ділянки, слід розуміти 

впорядкування відносин між сторонами з приводу здійснення прав на чужі 
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земельні ділянки на засадах вільного узгодженого волевиявлення, 

спрямованого на встановлення, зміну або припинення відповідних 

правовідносин тією мірою, якою це допускають норми земельного 

законодавства.  

При укладенні договорів стосовно виникнення та здійснення прав на 

чужу земельну ділянку застосовуються норми договірного права з 

врахуванням специфіки кожного з видів прав на чужу земельну ділянку. Слід 

враховувати співвідношення між імперативними (обов’язковими для сторін) 

та диспозитивними (такими, що діють, якщо не змінені сторонами) нормами 

закону. Імперативні норми договірного права мають обов’язково 

враховуватися сторонами при укладенні договору. Ці норми завжди 

однозначно формулюються у законі та вказують на неможливість 

альтернативного варіанта, що припускав би їхню заміну волевиявленням 

сторін, вони є обов’язковими і не можуть бути довільно змінені сторонами.  

Оскільки законодавством не встановлено перелік тих умов, які повинен 

мати договір емфітевзису, суперфіцію та договору про встановлення 

сервітуту, взято за основу умови, встановлені для договору оренди землі. 
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